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Almindelig Beskrivelse.
1. Oldtidsminder og ældste Historie.
Det nuværende Marstal Sogn antages helt eller til
Dels at falde sammen med det i Valdemar II’s Jordebog
nævnte kongelige Taffelgods (Konungslef) Brunznæs*).
Navnet Brunznæs er ukendt i Nutiden. Anderledes med
det samme Sted omtalte kongelige Gods Skjoldnæs, hvor
Navnet er bevaret ned gennem Tiderne som Betegnelse
for det Næs, der ligger paa den modsatte Ende af Ærø.
Marstalsiden, der nu ligesom det øvrige Ærø er
uden Skov, var i gamle Dage meget skovrig. Derpaa
tyder det gamle Navn Skovlandet og følgende Stedbeteg
nelser: Skovgyden, Egehoved, Vesterskov, Katteskov,
Klausenskov, Ellenet og Egholm. Ærø rostes for sine
Skove og sit herlige Vildt, hvoraf særlig Daadyrene var
fortrinlige og fandtes i en stor Mængde. Efter Sagnet
skal det under Svenskekrigen være gaaet stærkt ud over
Resterne af den ærøske Skov, saa naar der 1749 ifølge
Danske Atlas blev ansat en kongelig Skovridder paa Øen,
*) Mulig har Brunznæs kun udgjort den nordlige Del af Marstal
Sogn. Se Danckwerth: Videre Hiibertz S. 28.
1
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var det nærmest for at holde Opsyn med Vildtet, hvoraf
der fandtes en Mængde Harer. Paa sin Rejse fra Søby
til Marstal i 1763 fandt Mag. Dyssel ingen Skov, naar
undtages nogle Egetræer ved Gaarden Graasten. Dette
stemmer ogsaa med den marstalske Præstesøn, Etatsraad
Hornemann, der i sin Barndom mindes at have set Lev-

Kæmpegrav ved Kragnæs.

ninger af Skov ved Graasten. I Schrøders Topografi af
1837 Fortælles, at naar Bonden vestlig paa Øen agtede
sig til Marstal, sagde han endnu den Gang: „Jeg vil ud
i Skoven“.
Af Oltidsmindesmærker har Marstal haft mange.
Saaledes laa der ved Kragnæs ikke mindre end 12 Sten
dysser. En Høj med en større, ikke udgravet Jættestue,
er fredlyst. Et 5-sidet Gravkammer med Aabning imod

3

Øst paa Bondebyens Mark er ligeledes fredet. Den store
Mængde Mindesmærker er i Tidens Løb ryddet bort for
at give Plads for Agerjord; Stenene har for en stor Del
fundet Anvendelse i Havnemolen i Marstal.
I en Indberetning til den kgl. Kommission til Old
sagers Opbevaring ang. Marstal Sogn af 18. Juli 1809
af Pastor Wedel hedder det bl. a.: Den første Gravhøj,
hvor det saakaldte Møllehus nu er opbygt, straks uden
for Flækken, har i Oldtiden været en ganske lav Høj,
der af de gamle blev kaldt »Saksehøjen“*). Paa dette Sted
stod den første lille firkantede Vejrmølle, der var blevet
bygt med fyrstelig Tilladelse her i Sognet. Den sidste
Ejer af samme, en i sit Fag vittig og arbejdsom Mand
ved Navn Tedens, opbyggede paany den 8kantede, der
nu staar ved Landevejen udenfor Flækken. Da han havde
nedbrudt den gamle Mølle, faar han kort Tid derefter i
Sinde at bygge et Hus og indrette en Have paa bemeldte
gamle Mølleplads, men finder Grunden just paa det Sted,
hvor Møllen har staaet, besat med mange uhyre Sten
under Jordens Overflade. Da Grus og Smaasten var op
gravet fra Siderne, befindes, at disse store Sten, som
paa den indvendige Side alle var jævne og lige, udgjorde
en langagtig Firkant som en stor Stueplads, hvis Aabning
var imod Norden. Der fandtes en stor Urne og en stor
Hovedpande af et Menneske.
I Marstal Præstegaard henstod paa samme Tid 2
smaa Stenbilleder, der sagdes at være fundet og opgravet
af Professor Hornemann i hans første Ungdomstid. De
findes nu i oldnordisk Museum i København.
Paa Gudsgaves Mark ved Drejet laa i gamle Dage
den saakaldte »Absalons Skanse“. Den beskrives som
*) Nu Møllebanken i Marstal.
1*
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en firkantet Borgbanke, omgivet af dobbelte Volde og
Grave. Ifølge Danske Atlas var Gravene omtrent 36 Fod
dybe og oventil 24 Fod brede. Indeni stod tilforn et
Taarn, efter Sagnet opbygget efter Biskop Absalons Be
faling for at passe paa Sørøverne. Denne Skanse, der
indtog en Plads af 12—14 Skp. Land, fandtes endnu, da
Hiibertz udgav Ærøs Beskrivelse 1834, men er nu for
længst sløjfet. For et Aarstid siden opdagedes ved et
Klinteskred en stensat Kanal, der antagelig har dannet
Forbindelse mellem Gravene og Havet.
Af Naturens Mærkværdigheder — siger Dyssel i
sin Indlandsrejse — saa jeg intet, uden dertil kan hen
føres en Kilde lige udenfor Tolderens Hus. Vandet over
alt til Byen er ikkun maadeligt og brak. Denne Kilde
har det bedste og klareste Vand; den har og dette be
synderlige, at den vælder op af den flade Strandbred,
saa at naar Havets Vand vokser ved visse Vinde (thi
Ebbe og Flod er ikke i Østersøen ordentlig), staar denne
Kilde under Søvandet og er virkelig paa Havets Bund,
men saasnart Havet træder tilbage, mærker man ikke
Spor til nogen Salthed i Kildevældet. Hvorfor er det da
saa underligt, som fortælles i de fleste Rejsebeskrivelser
som noget besynderligt om søde Vande paa Havets
Bund? — — Jeg kan derfor med lige god Grund anføre
denne Mærkværdighed ved Marstal, og derved, om ikke
ved andet, gøre min Rejsebeskrivelse mærkelig.
I Danckwerths Landesbeschreibung af 1652 finder vi
følgende Navne for Marstals Vedkommende: Kragnis |
Gottesgabe, ein Meyerhoff | Ummel, | Refvel | Maerstrand.
Og paa det tilføjede Kort af Johannes Meyer af 1648
læses følgende (delvis forvanskede) Stedbetegnelser:
Umelshouet, Eegholm, Ung, Halmohe, Klewid, Ummel,
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Kragnis, Wal, Drey, Reffwel, Brandnis, Dreibiholtz,
Gottesgabe, Maerstedt, Igehouet, Erichshale.
Om Dreybyholtz*), der har ligget Nord for Gudsgave, staar, at siden denne er udryddet og omdannet til
Agerland, er nu kun lidt Skov mere forhaanden. Reffvel
ses at have været en By midt mellem Marstal og Om
mel. Brandnis er mulig en Skrivefejl eller Fejltryk for
Jordebogens Brunznæs; Wal er den saakaldte Absalons
Skanse. Af Veje findes følgende: en i lige Linie fra
Marstal over Gudsgave til Drejet, og en anden fra Drejet
til Ommel med Afstikker til Kragnæs.
Hvad Navnet Marstal angaar, udledes det af det
gammeltyske Mara (h), Mähre; paa Dansk Mær, Hest.
Betegnelsen Marstall (Marstald) blev brugt om fyrstelige
Personers Stalde. Den, som havde Opsyn med Stalden,
kaldtes Marscalk (af scalc, Knægt).
Ifølge Steenstrup**) var Udførsel af Heste til Tysk
land i Middelalderen en af Landets betydeligste Indtægts
kilder. Af den Grund var der en overordentlig stor
Produktion af Heste. „Vilde Stod“ (equitia) hengik paa
mindre Øer, paa Næs eller i hegnede Skove, Hestehaver.
Saadanne Stod ejede for det første Kongen. I Jorde
bogens Øliste nævnes saaledes „Hors“ paa Hjortø, Byrkholm, Strynø, Sithø. Men dernæst havde de rigere Stæn
der store Hesteopdræt, ja selv Bisper og Sognepræster.
Marstal nævnes første Gang i et Amtsregnskab af
1514 og havde den Gang kun 7 Beboere. Derimod er
Byen ikke nævnt i Regnskaberne af 1483 og 1486, hvoraf
man formoder, at den endnu ikke var udskilt fra Ommel.
*) Hiibertz formoder, at denne Skov er omhugget og gjort til
Agerland af Hertug Hans Kristian, og at Aarsagen har været
Hertugens slette økonomiske Forhold.
**) Studier over Valdemar II’s Jordebog. Kbhvn. 1874. S. 254—56.
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I Aaret 1780 var Indbyggerantallet 761. Fra nu af foregaar en overraskende hurtig Udvikling, idet Tallet allerede
i 1803 var naaet til 1449. 1827 var Indbyggernes Antal
2070, 1835: 2107*). Aarsagen var vel ikke blot Søfar
tens Opkomst, men tillige, at Marstallerne ved Herregaarden Gudsgaves Udparcellering i 1768 købte Jord og
ved Siden af blev Landbrugere. At dette var et forud
næret Ønske, ses af Dysseis: Indenlands-Rejse, hvor det
hedder: „Indvaanerne ønskede nok noget Agerjord til Byen.
Jeg vilde ønske dem saa meget, at de kunde faa mere
Rum til deres Huse, bedre Gader og nogle Haugepladser,
men næppe tror jeg, at jeg ønskede dem mere, thi efter
mine Tanker burde ingen Købstad have Agerland; det er at
gøre blandede Byer“. I ca. 100 Aar vedblev Marstallerne
at drive Landbrug som Bierhverv, indtil Jorden bortsolg
tes i forrige Aarhundrede. Og at Begær efter Jorde
gods til Byen fuldstændig var gaaet af Marstallerne, viste
sig i 1861, da Byen blev Handelsplads. Man valgte da
at trække Grænserne saa snævre som muligt.
Om det øvrige Marstal Sogn anfører vi følgende fra
Fortiden:
Marstal Landsby eller Bondeby med et Areal af 247
Tdr. Land (7 Plove) havde i 1803: 136 Indbyggere, i
1831: 156. Marstal Mølle ligger paa tiendepligtig Jord,
det meste af dens Jordtilliggende er tiendefrit.
Ommel (Amholte) med Halmø, Vesterskov og Om
melshoved har et Areal af 547 Tdr. Land med 15 Plove.
1803 fandtes her 298, 1831: 341 Mennesker.
*) I 1835 var der af Mandkøn 1023, af Kvindekøn 1084. Ifl.
Erhverv: Haandværk 288, Skibsfart 1441, Handel 95, Dag
lejere 68, fattige 119, Embedsmænd, Kapitalister etc. 96 =
2107. Samme Aar var der i Byen 66 over 70 Aar.
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Kragnæs med 350 Tdr. Land skatter af 10 Plove.
Havde 1803: 229, 1831: 264 Indvaanere.
Øen Egholm paa 13 Tdr. Land er delt i 35 Parter
og tillagt Sognets Bolsmænd; Kragnæs Holme og Ben
holm i Graastens Nor Kragnæs Bolsmænd som fælles
Græsgang.
Tiendefri Jord er Gudsgaves Mark med tilhørende
Græsvænge. Det samme gælder om Ronæs, der indtil
forrige Aarhundredes Midte var fælles Græsmark, og
hvori Folk baade i og udenfor Sognet havde Parter. Ved
den Tid begyndtes med Udskiftning og Bebyggelse, i
hvilken Anledning Pastor Rasmussen bemærker: Om
denne Bebyggelse vil, som Samtiden og det ikke uden
Grund synes at befrygte, blive Kilden til forøget Armod,
vil Eftertiden erfare. Gudsgaves Skatteareal er 325 Tdr.
Land, Indbyggerantallet 1803: 107 Personer, 1827: 130. —
Gudsgave (Gottesgabe) tilhørte Hertug Hans den
Yngre, Kong Frederik den Andens Broder og Stifter af
den sønderborgske Hertuglinie. Som Part af den kgl.
Tredjedel af Hertugdømmerne tilfaldt der Hans den Yngre
1564 Ærøskøbing, Als, Piøen m. m. Ved Hans den
Ældres Død fik han tillige en Tredjedel af de Besiddelser,
som da tilfaldt Kongen. Disse Besiddelser mageskiftedes
i Aaret 1584 af Kongen med det øvrige Ærø, der saaledes
kom helt under den sønderborgske Hertug.
Hertugen opnaaede dog ikke trods sine Bestræbelser
at blive regerende Fyrste; han maatte nøjes med at være
„afdelt Fyrste“ og staa under den kongelige Linies Lands
højhed. En ny Skuffelse led han ved sin Broders, Frederik
II’s Død i 1588. Da krævede han Formynderskabet for
den umyndige Konge, Kristian IV, men blev afvist af det
danske Rigsraad.
Herefter rettede han sine Bestræbelser paa som
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Godsejer at faa saa meget ud af sine Besiddelser som
muligt. Han skaltede og valtede med stor Vilkaarlighed
og fratog ikke blot Fæstere men ogsaa Selvejere den
dem tilhørende Jord*). Det gik saa vidt, at de ærøske
og alsingske Bønder klagede til Kongen over Hertugens
store Uretfærdighed. Og skønt Kongen nødig vilde træde
op mod sin Farbroder, var Forholdene af en saadan Be
skaffenhed, at han maatte gribe ind og standse den ubil
lige og uretfærdige Fremgangsmaade. Hertug Hans efter
lod sig Mindet som en dygtig Økonom. Ved Køb og
Mageskifte udvidede han sine Ejendomme betydeligt, og
hans Testamente viser, at han alene paa Ærø havde købt
Strøgods for 14,500 Rdl.
Hans den Yngre døde i Aaret 1622 og efterlod sine
Besiddelser til Deling imellem sine Sønner. Den ældste,
Hertug Kristian, der egentlig skulde have haft Sønder
borg, blev affundet med Ærø, som der siges, paa Grund
af hans ringe Aandsevner**). Der blev desuden tillagt
ham 5000 Rdl. til at opføre en standsmæssig Bolig for,
da Herregaardene Gudsgave, Graasten og Søbygaard ikke
mentes at afgive passende Boliger. Skønt Hertug Kri
stian lod et Hus opføre i Ærøskøbing, synes han for det
meste at have boet paa Graasten, der laa lige overfor
Gudsgave paa den anden Side af Drejet.
Paa hans Tid faldt Danmarks Deltagelse i Tredive*) Af de nedlagte Landsbyer vilde Hertugen ikke betale Tiende
til Kirkerne og Præsterne. Hans Strænghed og Grusomhed
gik i den Grad vidt, at da der manglede et Kvantum Flæsk
i Hofholdningen og nogle Bønder mistænktes, lod han disse
hænge. Senere viste det sig, at Køkkendrengene havde kastet
det i Vandet, fordi det var fordærvet.
**) De faa skriftlige Efterladenskaber, der stammer fra denne
Hertug, angaar for en stor Del Levering af Vin, som han fik
fra Rhinen.
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aarskrigen. Efterat Kristian IV var slaaet ved Lutter
am Barenberg og havde trukket sig tilbage, oversvøm
mede de kejserlige Tropper Holsten, Slesvig og Jylland.
En Del fremmede Tropper, som stod paa Kongens Side,
opførte sig saa slet, at man saa sig nødt til at afskedige
dem. Nogle af disse overførtes til Ærø i Oktober 1626 for
derfra at indskibes til Tyskland. I de 8 Uger, hvori de
huserede paa Ærø, myrdede, plyndrede og opførte de
sig saa slet som muligt. Herom meddeler RaadstueProtokollen i Ærøskøbing følgende: „Hvorledes dy med
bode Borger och Bunden fore frem i dy 8 Uger, skal
mangen fattige Mand føle, saalænge Luft i dennem. Tho
Dage og Nætters uforfærdelige Storm kom paa dy, som
seglet att Tydskland, som dy først heraf løb, saa en Part
forsøgte andet end trebbelere Erbobunden og jage hannem
ud eller i Bagoffnen“.
Hertug Kristian døde ugift i 1633. Med sin Hus
holderske Catharine Griebel havde han en Datter, Sofie.
Efter Hertugens Død giftede Husholdersken sig med Køb
mand Pilegaard i Ærøskøbing. Ogsaa Datteren skal være
blevet gift i Ærøskøbing.
Ved Hertugens Død deltes Ærø ved Overenskomsten
i Nordborg 1633 og i Eckernførde 1634 i 4 Dele mellem
hans 3 Brødre og Brodersønnen Hans Kristian, Søn af
Hertug Aleksander af Sønderborg. Hertug Hans Kristian
af Sønderborg (f 1653) fik Gudsgave med Marstal, Om
mel, Kragnæs og Øerne Halmø og Egholm.
Denne Udstykning havde sørgelige Følger for Øen.
I hver Herres Del blev der ansat en Mængde Betjente
til at varetage Herskabets Interesse, og de skaltede og
valtede efter Forgodtbefindende. I Stedet for det tidligere
for hele Øen fælles Landsting, fik hver Part sin egen
Jurisdiktion; saaledes oprettedes Guds Gaves Birketing,
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og et Tinghus blev opført. At Retten ofte blev slet
plejet, siger sig selv. Rettens Personale var saa slet
lønnet, at det for at leve snarere maatte fremme det onde,
i Stedet for at modarbejde det. De gamle Tingbøger
viser, at der var Sager nok at behandle, skønt Omraadet
var saa indskrænket. At Befolkningen under saadanne
Forhold blev baade undertrykt og demoraliseret, er kun
en Selvfølge.
I denne Periode indtraf Svenskekrigen.
Under Karl X Gustavs Krige med Danmark skal
heller ikke Ærø være blevet skaanet.
Oberst Kørber, der var øverstbefalende paa LollandFalster, kom i Septbr. 1658 over til Langeland og for
drev Svenskerne derfra. Ogsaa til Ærø gjorde Kørber
et heldigt Togt og tog nogle svenske Fanger der. Paa
Langeland indrettedes et Forsvar under Ledelse af Oberst
løjtnant Bernebach og Vincents Steensen, og Stejlerskan
sen, antagelig paa Ristinge, anlagdes overfor Ærø.
Kørber nærede Planer om større Foretagender til at
skade Fjenden. D. 7. Novbr. klager han over, at han
ikke har 60 Musketerer at undvære til et Togt til Ærø,
hvorfra hans Spejdere berettede, at der laa 200 Ryttere,
der tidligere havde været i dansk Tjeneste, og hos dem
mere end 20,000 Rd. i Sølv og Guld.
15. Novbr. fik Kørber Bevilling til at hverve et Re
giment paa 600 Heste med Løbeplads paa Langeland,
Ærø og Taasinge. Men da de to sidste Øer var i Fjen
dens Magt, og alt dueligt Mandskab paa Langeland i
Forvejen var under Vaaben, var der næppe stort andet
end svensk-tyske Fanger eller Overløbere eller saadanne
Folk at faa. Og de Ryttere, han fik hvervet, viste sig
alle upaalidelige, da det for Alvor gjaldt.
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Senere gjorde Wardinghausen et Tog fra Lange
land til Ærø.
I Ærø Avis for 1865 fortælles om en Sømand
Laurits Brandt fra Ærøskøbing, hvis Enke den Gang
endnu levede, at han i et Værtshus i Stettin havde talt
med en gammel svensk Skipper, der fortalte ham, at
hans Bedstefader var med paa Ærø, da Svenskerne ranede
og plyndrede og afbrændte Skovene. Pludselig fik de
Ordre til at forlade Øen næste Dag. Da de ikke vidste,
hvor de skulde hen med deres Rov, fyldte de det i Gryder
og Kedler og skjulte det i nogle Stengrave, som derefter
fik Navnet „Grydehøjene“.
Et Revers af 15. Maj 1659 tilsikrer Mads Hav i
Ærøskøbing Betaling for 90 Tdr. Byg til 5 Mk. pr. Td.,
som det svenske „Markgrafische Regiment“ havde taget
paa hans Loft og ført til Langeland, og som hele Landet
skulde betale. Det er undertegnet af Amtskriveren paa
Graasten, Amtskriveren paa Søbygaard og Borgmester
og Raad i Ærøskøbing.
I Aaret 1667 kom Gudsgave ind under Kronen ved
Hans Kristians Søn Hertug Kristian Adolf (f 1702) af
Sønderborgs Konkurs. Ved Forlig af 1671 kom Guds
Gave til Piøen.
Hertug August af Nordborg-Pløen
solgte derefter Guds Gave til Gottorp for 86,000 Rdl.
Gottorp blev imidlertid hele Købesummen skyldig og til
bagegav Godset 1681.
Ikke destomindre betragtede Kristian V Guds Gave
som Gottorp tilhørende, beslaglagde det 1684 og forpligtede
sig ved Altonaer Forliget 1689 at overgive Guds Gave
til Gottorp. Under dette vedblev Nordborgeren at være
i Besiddelse af Guds Gave. I Trawendaler-Freden 1700
fik Hertug Frederik af Gottorp indsat, at Guds Gave
skulde tilbagegives Gottorp. Da den danske Regering
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nølede, tog Hertugen Guds Gave med Magt. Kong
Frederik IV gjorde ogsaa Mine til at bruge Magt, og
ved et nyt Forlig i Hamborg 1701 bekvemmede Hertugen
af Gottorp sig til at tilbagegive Guds Gave til Hertug
Kristian. Karl af Nordborg.
Hertug August døde 1699 og efterlod Guds Gave
og Søbygaard til sin yngste Søn Kristian Karl, medens
den ældste Joakim Frederik fik Nordborg med tilliggende
Godser paa Als. Kristian Karl var ikke tilfreds med
denne Deling. Derved fremkom et spændt Forhold mel
lem Brødrene, som yderligere blev forværret derved, at
Kristian Karl uden Familiens Vidende ægtede en af sin
Moders Hofdamer Dorothea Kristina von Eichelberg. Her
tugens Moder, den gamle Hertuginde paa Nordborg, var
nær død af Forskrækkelse, da hun fik Meddelelse om
denne Mesalliance. Og den ældre Broder vilde hverken
anerkende Hustruen eller de mulige Børn af dette Ægte
skab som Medlemmer af det hertugelige Hus. Ved Over
enskomst blev det bestemt, at Børnene af dette Ægte
skab skulde have eget Vaaben og bære Navnet von
Karlstein. Kristian Karl døde allerede 1706 og efterlod
sig en Datter, og nogle Maaneder efter fødte hans Gemal
inde ham en Søn, den senere saa bekendte Hr. r. Karlstein.
De ærøske Godser gik nu over til den ældre Broder
Joakim Frederik, der samme Aar arvede de pløenske
Besiddelser. Ved hans Død 1722 optraadte der to Præ
tendenter, Hertugen af Retwisch og Hr. v. Karlstein.
Den sidste blev understøttet af det danske Hof, der aner
kendte ham for legitim Hertug under Navn af Frederik
Karl. Denne samlede efterhaanden alle de nordborgske
og pløenske Besiddelser, men maatte 1730 afstaa Nord
borg Amt samt Godserne Guds Gave og Søbygaard til
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Kronen. Af Ting- og Retsprotokollen for Guds Gave
og Søbygaards Lehn fremgaar, at Retten i Aarene 1730—
1773 afvekslende blev sat paa Guds Gave og Søbygaard.
Den gliicksborgske Del*) af Ærø, Ærøskøbing og
Godserne Graasten og Voderup, købte Kong Frederik V
i Aaret 1749 af Hertug Frederik, og dermed var hele
Ærø samlet under Kronen. Denne Forandring fik den
besynderlige Følge, at Øen mistede sine danske Love,
der var gældende under det sønderborgske Hus, og fik
slesvigsk Ret i Stedet.
Efterat Øen saaledes var kommet ind under Kongen,
besluttede Kong Frederik V at besøge Ærø for at bese
de erhvervede Besiddelser. D. 23; Juni 1750 ankom
Kongen til Ærøskøbing. Dagen efter overværede han
Gudstjenesten i Ærøskøbing Kirke, ved hvilken Lejlighed
han stod Fadder til en lille Dreng, og fortsatte samme
Eftermiddag Rejsen til Als.
Gaarden Guds Gave**) laa paa Knasterbjerg, det
højeste Punkt i Marstal Sogn, med henrivende Udsigt
over Søen til alle Sider. Ethvert Spor af den gamle
Herregaard er forsvundet. D. 4. Oktober 1767 trak et
Tordenvejr hen over Egnen, Lynet slog ned paa Guds
Gave, og Gaarden afbrændte med Undtagelse af Ting
huset. I Stedet for paany at bygge Gaarden op, blev
Godset Aaret efter nedlagt, og Jorden udparcelleret og
solgt uden Købesum for en større aarlig Afgift. Den
største Parcel var Gaarden Trappendal paa 120 Tdr. Land.
*) Hele den midterste Del af Øen, Graasten Amt, hørte stadig
under Gliicksborg, efterat Hertug Filip i 1635 havde købt
Graasten af Frederik af Nordborg.
**) Forf. har for nogle Aar siden set et Billede i et Hjem i Mar
stal af Guds Gave Slot, en toetages Bygning. Billedet synes
desværre ikke at eksistere mere.
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Guds Gaves Tinghus vedblev at være i Brug
endnu nogle Aar indtil 1773. Ved Forordningen*) af
18. November d. A. ophævedes Guds Gaves Birketing
tilligemed Graastens Landsting og Søbygaards Landsting,
og de forskellige Retter paa Øen samledes til en fælles
Ret i Ærøskøbing med Landfogden som Formand og 2
Assessorer. I Januar 1774 tog den nye Stads- og Lands
ret sin Begyndelse. Kancelliraad Johann Henrich Prehn
udnævntes til Landfoged, Kristoffer Elias Gottlob til
Aktuarius og Assessor i Retten, Kristian Hansen paa
Søbygaard til Kopist; Amtsforvalteren fungerede som den
anden Assessor.
Ved hvert af de tidligere Ting var der foruden en
Dommer ansat 8 Sandemænd. Ved sin Tiltrædelse blev
Sandemanden beediget under følgende Formular: „Jeg N.
N. lover og Schwerer her med tyl Gud den allermechtigste Vader, Søhn og den Hl. And, at jeg i dette
Sandemanns Embede Som mig er obdraget oc anbefalet,
mich tro och Erlich vil verholde, Saaledes ad jeg i en
Huer Sag, efter min Samvittighed rett ad tale ingen
Gunst, frtind oe findschaft, Geschenck og Gaver will
anseh mens i alle Mader mig saaledes vil verholde, Som
jeg imod Gud, Herren oc min høieste, nadeste overrichkeit kan verschware, Sa sand mig Gud, oc sin hellige
Evangelium schal jelpe“.
Ved Indførelsen af den nye Ordning af 1774 afske
digedes samtlige Sandemænd. Men da Sandemændene
tillige udenfor Retten havde haft en Del Hverv at forrette,
bestemtes ved Reskript af 5. Juli 1774, at Institutionen
*) Ifølge et Rygte var det den Gang Regeringens Plan at ud
strække denne ejendommelige Indretning, der var forberedt
under Struensees Ministerium, lidt efter lidt til alle Amter og
Stæder i Hertugdømmerne.
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paany skulde indføres som kommunal Bestilling. Sandemændene havde nu intet med Retten at gøre, men stod
som Repræsentanter for vedkommende Kommune. I Marstal
Sogn var der Sandemænd i Marstal, Ommel og Kragnæs.
Deres aarlige Løn var 10 Rdl. Kt., dertil kom Sportler
for Forretninger ved Stervboer, Taksering o. s. v. De
var fritaget for Ægter og lignende Forpligtelse og blev
betragtet som de første blandt Ligemænd.
Foruden Sandemanden var der i hver Landsby en
Vraager eller Vrøger. Denne var en Slags Politimester.
Embedet var ulønnet og gik aarlig paa Omgang blandt
Bolsmændene. Paa Guds Gave var ingen Sandemand,
men blot en Vraager, der udførte begge Forretninger.
Endvidere var der i hver Landsby en privat Insti
tution.
Det var Oldermændene eller Lensmændene.
Bolsmænd, Kodboer og Husmænd havde hver deres Ol
dermand. Denne tilsagde og ordnede Ligbærere ved
Begravelser, havde Opsyn med Snekastning og optegnede
de i hine Tider hyppigt forekommende Markforseelser.
Disse Forseelser blev indskaaret i en Stok. Hvert Aar
ved Helligtrekonger eller ved Kyndelmisse kom man sam
men hos Lensmanden for „at klare Stok“. Denne gav
da „et Bøste“ (en Skinke) Flæsk, medens Mulkterne blev
anvendt til Kaffe og Brændevin. Saaledes sluttede Aaret
med et Stokke-Gilde, og samtidig gik Bestillingen over
til Naboen.
Som allerede anført, var det i høj Grad mærkeligt,
at medens Ærø under de sønderborgske Hertuger havde
dansk Lovgivning*), ophævedes denne, da Øen kom ind
* Ifølge Kofod Anchers Lovhistorie I, 153, var i Middelalderen
jyske Lov gældende for Ærø, dog med Modifikationer. Ved
Mandat dat. Gravenstein 4. Sep. 1683 indførtes Kristian V’s
Lovbog.
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under Kronen, og slesvigsk Lovgivning sattes i Stedet.
Det er Amtmanden Holger Scheel, der bærer Skylden
herfor. Som nævnt kom Guds Gave og Søbygaard til
ligemed den nordborgske Del af Als først ind under
Kronen (1730). Over disse Besiddelser sattes som Amt
mand Holger Scheel med Residents i Nordborg. Da
slesvigsk Lov gjaldt paa Als og dansk Lov paa Ærø,
androg han Overretten i Gottorp om at faa ens Lovgiv
ning i hele Amtet. Fra Gottorp kom naturligvis til Svar,
at da Ærø hørte til Slesvig, skulde den jyske Lov ogsaa
gælde der.
Denne Bestemmelse blev modtaget med stor Misfor
nøjelse paa Ærø. Særlig var Marstallerne utilfredse og
demonstrerede mod at lyde en Lov, som de hverken
kendte eller forstod. Tilsidst indgav de et Andragende.
Det var i Aaret 1747. De anførte, at det var lovet dem,
da de kom ind under Kronen, at ingen Forandringer
maatte paatvinges dem, og at Kristian V’s danske Lov var
fordelagtigere for Enker, der ifølge denne arvede det
halve, medens de efter den slesvigske kun fik bedste
Barns Lod.
Marstallernes Ansøgning anbefaledes af den nye Amt
mand, Danneskjold Samsøe, og Amtsforvalter Ambders,
der fremhævede, at den danske Lov havde været gæl
dende indtil for 17 Aar siden, at den endnu gjaldt paa
den midterste Del af Øen, og at den var affattet i et
Sprog, som Indvaanerne kunde forstaa. Ligemeget hjalp
det. Ærø hørte til Slesvig og maatte dele Love med
dette Land!
Da Kong Frederik V i 1749 købte Resten af Ærø,
blev ogsaa her slesvigsk Ret indført ved kgl. Patent dat.
Kristiansborg 2. Novbr. 1750.
Paa Ærø havde man da det Særsyn, at det lov-
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befalede Reissprog var tvsk\ Sagen plaideredes paa
Tysk, Protokollen blev fort paa Tvsk o. s. v. Da Indbyg
gerne ikke forstod Tysk, blev Forhorene holdt paa Dansk,
medens Aktuaren, der ofte var temmelig ukyndig i
Dansk, paa staaende Fod maatte oversætte Sporgsmaal
og Svar paa Tysk til Protokollen. At en saadan Maade
at pleje Retten paa, havde de uheldigste Følger og gav
Anledning til Vilkaarlighed og Uretfærdighed, siger sig
selv. Det er derfor ikke underligt, at Dr. Hübertz i 1834
udbryder: Det var dog virkeligt at onske, at der en Gang
kunde blive sat en Grænse for det tyske Sprogs Usur
pationer. Det sniger sig omkring i Danmarks bedste
Provins og ved at skaffe sig Adgang alle Vegne under
de forskelligste Forklædninger og stræber efterhaanden
overalt at fortrænge det danske! —
Det er interessant at folge det danske Sprogs
Historie paa Æro. Kirke- og Skolesprog havde alle
Dage været dansk som Folge af, at Ærø i gejstlig Hen
seende stod under Fyns Stift og var underlagt det danske
Kancelli. Og indtil 1. Januar 1774 var ogsaa Retssproget
det danske. Men fra da af og lige indtil 1. Januar 1841
var det tysk!
Frederik V/’s Reskript af 15. December 1810 bragte
ingen Forandring heri. Dette Reskript gik ud paa, at det
tyske Sprogs Brug ved Gudstjenester, Skoleundervisning
og Rettergang i Hertugdømmet Slesvig skulde ophøre,
og det danske Sprog træde i Stedet. Det hele løb dog
ud i Sandet. Ikke engang paa Ærø blev det danske
Sprog indført, uagtet Landfoged Carstens og Aktuarius
Schräder erklærede, at bei allen öffentlichen Angelegen
heiten kann die dänische Sprache ohne Hinderniss einge
führt werden, besonders da die gegenwärtigen Beamten
ihrer mächtig sind, ja die Zollbeamten gar sich besser in
2
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dieser als der deutschen Sprache auszudrücken vermögen.
Zur allgemeinen Einführung der dänischen Sprache bei
allen Gelegenheiten auf der Insel Arroe fehlt sonach nichts
weiter als der desfällige Befehl Ew. Königl. May.

Peter Bogislaus Carstens,
Etatsraad, Landfoged paa Ærø.

Aber — denne kom bare ikke.
Forskellige Ting viser, at Tyskheden ikke var til
sinds at opgive Ærø. Det var jo ganske naturligt, at
man af og til i en ren dansk Befolkning betjente sig af
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det danske Sprog, men saasnart det opdagedes, var den
slesvigske Overret paa sin Post. Saaledes fandt man 18.
Februar 1826 Anledning til at indskærpe Aktuariatet i
Ærøskøbing at betjene sig af det tyske Sprog i Pro
tokollen. Og da man ved Retssager havde begyndt at
affatte Undersøgelsesprotokollerne i det Sprog, som Indvaanerne talte, blev dette Frafald standset ved d. 13. luli
1835 at paalægge Land- og Byretten paa Ærø for Frem
tiden at føre disse Protokoller i det tyske Sprog.
Dernæst pegede vel ogsaa Oprettelsen af Bispedømmet
Als—Ærø i 1819 i tysk Retning, selv om Øerne i gejst
lig Henseende vedblev at staa under det danske Kancelli.
I hvert Fald har Frederik VI fortrudt Oprettelsen af dette
Bispedømme, hvilket ses deraf, at det 1834 bestemtes,
at Als og Ærø ved Ledighed atter skulde forenes med
Fyns Stift. Sandsynligvis har Kongen frygtet for, at
Bispen skulde blive afhængig af Hertugen. Kristian VIII
lod dog Lejligheden gaa forbi.
Kristian VIII’s Reskript af 14. Maj 184,0 bestemte,
at det danske Sprog herefter skulde være Regerings og
Retssprog i de Dele af Slesvig, hvor det brugtes i Kirke
og Skole. Uagtet heller ikke denne Bestemmelse bragte,
hvad den tilsigtede, blev den dog paa Ærø virkeliggjort
i dens fulde Omfang, og det til den fastsatte Tid /.
Januar 1841. Dette var ogsaa kun at vente, eftersom
Carstens, der 1811 erklærede, at han kun ventede paa
en kgl. Befaling for straks at begynde med Dansk, endnu
var Landfoged paa Ærø og Præses i Landretten.
Men ogsaa den anden — mærkelige — Del af
Sprogreskriptet, der handlede om Undervisning i Tysk' i
Skolerne, blev indført paa Ærø. Der paalagdes nemlig
Lærerne i Slesvigs danske Landsbyskoler den Forplig
telse at undervise de Børn, hvis Forældre ønskede det,
?*
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3 Timer om Ugen i Tysk udenfor den sædvanlige Skole
tid. De daværende Lærere fik en Godtgørelse af det
offentlige. De Lærere, der for Fremtiden ansattes, skulde
uden Vederlag give denne Undervisning.
Denne Bestemmelse ophævedes 4. Januar 1851, og
dermed var de tidligere Tiders Anslag mod Modersmaalet
paa Æro til Ende.
Efter den sidste Krig kom Ærø ved Lov af 16.
Februar 1866 ind under Svendborg Amt som et eget
Herred og lagdes i gejstlig Henseende under Lyns
Bispestol.
— Om Ærøs ældste Historie endnu blot dette:
Ærkebispen af Lund og det danske Rigsraad over
drog Hertug Adolf VIII Haderslev og Ærø ved et Doku
ment dat. Mariæ Besøgelsesdag 1439. Siden da horte
Ærø stedse til Slesvig.
1509 skal Lybækkerne have angrebet og ødelagt Æro.
I Grevens Fejde plyndrede 4 lybske Skibe paa Ærø
og hævede Brandskat.
Da Kristian III 1544 delte Hertugdømmerne med sine
Brødre Hans og Adolf fulgte Ærø den kgl. Andel, og
ved hans Død fik hans Dronning Dorotea Ærø og Als
som Livgeding.

2. Landvæsen.
I Marstal Sogn som paa det øvrige Ærø var det
trange Tider for Landbefolkningen i gamle Dage. De
5 Herregaarde*) udgjorde 7’ af Øen, og Hoveriet var i
’) Guds Gave, Graasten, Voderup, Søbygaard og Købingshof i
Ærøskøbing.
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høj Grad trykkende. Paa Grund af Tjenesten paa Herregaarden maatte Bonden holde et uforholdsmæssigt Antal
Heste, og naar han var Færdig med at trælle for det
naadige Herskab, maatte han se til at faa gjort lidt ved
sin egen Bedrift. Skatterne var store, og velstaaende
fik han ikke Lov til at blive, selv om han var noksaa
dygtig og arbejdsom. Baade for hans Tid og Penge var
der altid Brug hos det hertugelige Herskab, der gennem
Ridefoged, LadeFoged og andre Betjente indtil de mindste
Detailler kontrollerede og kujonerede de arme Bønder.
Hertugelige Mandater traf Bestemmelse om, hvad der ved
festlige Lejligheder maatte spises og drikkes, hvormange
der maatte indbydes o. s. v.
Bønderne klagede over Hans den Yngres store Uret
færdigheder, og selv om det forlyder, at Klagen blev aFhjulpet, betød det næppe stort. I det 17. Aarhundrede
horer vi stadig om, at Ærøboer flygter bort fra Øen.
Hertug Kristian udstedte 1632 et Mandat, der forbød alle,
Mand og Kvinde, at forlade Øen uden Hertugens Til
ladelse. Men ligemeget hjalp det. Ridefoged og Fodsvende
holdt Vagt om Natten ved Stranden. Alligevel stjal saa
en og saa en anden sig hemmeligt over til Langeland.
Af den Grund stod mange Bol øde, da der ingen unge
Karle var til at besætte dem med. Hvor utilbøjelig mange
var til at blive Bolsmænd eller Gaardmænd i de Tider,
ses af, at der betaltes Penge for at blive fri for at over
tage et Bol.
Det var heller ikke lystelige Tider at være Landmand
i. Sine Tjenestefolk kunde Bonden ikke betale Løn i
Penge, men maatte overlade dem et Stykke Jord at drive
for egen Regning*). Og ofte var Kornforraadet sluppet
*) Ved Forordning af 22. Septbr. 1766 blev det forbudt at lade
Tyendet saa og høste Korn i sin Mark, og enhver skulde
fæste sit Tyende for en bestemt Løn i Penge.
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op, naar Saatiden kom. Han maatte da ty til Kobmanden,
der laante ham Sædekorn mod at faa den halve Afgrøde.
Paa den Maade at saa „til hallens“ kunde naturligvis kun
være Galgenfrist og bragte før eller senere sin Mand i den
dybeste Armod.
Jorden er fra gammel Tid delt i Bol, Kod og Hus
mandslodder. Et Bol udgør 30—40 Tdr. Land. De
deltes ofte, og Indehaverne betegnedes da som 1 /?, 1 a,
o. s. v. Bolsmand. Et Kod udgjorde fra 1 til nogle
faa Tdr. Land, medens en Husmandslod sjældent belob
sig til mere end 1 Td. Land.
Hvad Skatterne angaar, opgives Afgiften af Ærø i
Valdemar Il’sjordebog i det 13. Aarh. at være: 30 Mark
Landgilde, 10 Mark Sølv, 3 Mark Byg og 1 Mark Hvede.
Under Hertugtiden var Ærø med Hensyn til Beskatning
inddelt i Plove. Et Bol udgjorde en Plov. De sædvan
lige Afgifter var foruden personlig Tjeneste, Landgilde,
der ydedes i Byg, endvidere Dienstgeld, Herrengefälle
etc. Dernæst var der en ordinær Kontribution, og ved
særegne Lejligheder paabødes der ekstraordinære.
Det havde lykkelige Følger for Øen, da den i IS.
Aarh. kom ind under Kronen. Allerede 1730 eller 31
kom Marstal Sogn til at tilhøre Kongen. Vel vedblev det
gamle Skattesystem at bestaa en Tid lang, men i 1776
nedsatte Kongen en Landkommission til at opmaale og
udskifte Øen. Hensigten hermed var baade at faa indført
et forbedret Landbrug og et retfærdigere Skattesystem.
I Maj Maaned 1776*) ankom Over-Landmaaler, Major
Bruyn og 2 af Landkommissionens Herrer i Slesvig til
ligemed 2 andre landforstandige Mænd, som de havde
taget til Hjælp, til Ærø og tog Ophold i Tranderup
Flækken Marstals Jord blev ikke udskiftet 1776, men først 1831.
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Præstegaard. Deres Opgave var at iværksætte den nye
Jorddelings endelige Fuldførelse.
Denne Opgave synes ikke at være blevet løst paa
nogen særlig heldig Maade. Maaske har man læmpet sig
for meget efter Befolkningens Ønsker. I hvert Fald var
det langt fra, at Bønderne fik deres Jorder samlet, idet
de ofte fik baade 2, 3, 4, ja flere Lodder, som laa fjernt
fra hinanden. Dette Forhold finder til Dels Sted endnu, og
hvilket Spild af Tid og Kræfter har dette ikke medført i
Tidernes Lob!
Derefter ophævedes i 1777 alle Skatter, der skrev
sig fra Hertugernes Tid, og en ny Skat under Navn af
»Registerliche Gefalle“ blev paalignet. Denne beløb sig
til 1 å 2 Rdl. pr. Tønde Land.
Af hvor stor Betydning det var for Ærøboerne at
komme ind under Kronen, ses af følgende Deklaration
dat. Kristiansborg 10. Januar 1787, hvoraf anføres:
Da det er vor Hensigt fra Grunden aF at forbedre
den økonomiske Tilstand og Forfatningen af vore Undersaatter paa Ærø, i de fire Lehn Vuderup, Graasten,
Søbygaard og Gudsgave, saa have vi ikke alene paa vor
egen Bekostning ladet foretage en ny Ansættelse af deres
Afgifter, men endog, for ved Udvidelsen af deres Rettig
heder at give dem en ny Opmuntring, frigive vi dem for
deres Fæsteegenskab og indsætte dem i alle en Ejen
domsbesidders Rettigheder. Vi bevilge og skænke samt
lige i den ny Ansættelse indbegrebne Indvaanere paa Æro
den fuldkomne Ejendom af deres Huse og Jorder, saa at
de i alle Henseender agtes lige med andre frie Undersaatter. De ere for Fremtiden berettigede til at sælge
deres Gaarde med tilliggende Jord, i det hele lade dem
gaa i Arv til Børnene, pantsætte dem og skalte og valte
over dem som fuldkommen Ejendom, ogsaa at sælge dem
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og bortbytte enkelte Stykker Jord, dog med Rentekamme
rets Approbation................ “
Der udlovedes Belønninger tor Inddigning af Mar
kerne. Kongen udsatte Præmier til dem, som i to Aar
fra 1. Maj 1787 havde opført Diger. For en Favn Jord
dige 5 Sk., for en Favn enkelt Stendige 8 Sk., for en
Favn dobbelt Stendige 10 Sk., for en Favn Dige af blotte
Sten 3 Sk. Den som i nævnte Tidsrum havde opført det
største Stykke Dige, fik en særlig Belønning af 15, 20
til 25 Rdl.
Alligevel tog det lang Tid, inden Landvæsenet blev
væsentlig bedre. De gamle Sædvaner fra Fællesskabets
Tid var det ikke let at afskaffe. Saasnart der var ind
høstet, gav man Ævret op, o: lod Kreaturene gaa løse
om og græsse, hvor de vilde. Forøvrigt havde man mere
Interesse for Heste end for Køer. Der sattes en Ære i
at have velpassede og glinsende Heste; med Koerne fik
det gaa, som det bedst kunde. Af Fjerkræ var der meget,
særlig Gæs. Ikke blot hørte der til en Bondegaards Indslagtning en Snes Gæs om Aaret, men der udførtes ogsaa en Del til Als og andre Steder*). Naturligvis fedede
man ogsaa Svin, men særlig lagde man sig efter Faareavl. Ofte var det Tilfældet, at Bønderne gav deres Folk
Foder til et eller flere Faar i Løn, og da Faarene gik
løse mindst 7 Maaneder af Aaret, anrettede de stor Skade,
særlig paa Vintersæden.
Mag. Dyssel, der i 1763 gennemrejste Ærø fra Soby
til Marstal og fandt, at Øen i smaat lignede Amerika paa
*) Endnu spiller Gæssene en stor Rolle, ikke uden Forbindelse
med at der ingen Ræve findes paa Øen. Sker det, at Mik
kel over Isen forvilder sig til Ærø, bliver der straks gjort
Jagt paa ham. Bekendt er Talemaaden : Paa Ærø findes ingen
Ræve, ingen Herremænd, ingen Muldvarpe.
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vore Landkort, siger, at han saa lidet Kvæg paa Grund af,
at den almindelige og store Landeplage, Sygdommen blandt
Hornkvæget, grasserede her; derimod fandtes en Mængde
skønne og store Faar. —
Æro blev hjemsøgt af Kvægsygen*) 1745—46, 1762
— 63, 1766—67 og 1777—78. At det ogsaa gik haardt
ud over Marstal Sogn, ses af følgende Optegnelser af
Skoleholder Andresen:
„I dette Aar (1777) har det behaget den Højeste at
hjemsøge os her i Marstal med den bedrøvelige Kvæg
syge, som nu i nogle Aar stærkt har grasseret hist og
her paa adskillige Pladser udi Holsten.
Sidst udi November Maaned begyndte den først at ytre
sig her hos Jørgen Friis’ begge Sønner, som mistede deres
Køer. Dernæst udspredte den sig udi dette Nabolag ind
til Rasmus Albertsens. Videre kom den ikke Sønden for
udi Byen denne Gang, Herren derfor være lovet!
D. 10. Deeember blev efter den kongl. Forordning
de første Koer ihjelslagne, som var Rasmus Albertsens,
en syg og en frisk. Thi han var den første, som meldte
til Øvrigheden, at Kvægsygen havde ytret sig hos ham.
D. Ilte hujus blev GI. Jørgen Friis’ begge Køer, en
syg og en frisk, iligemaade ihjelslagne samt hos Rasmus
Christensen Bohlsmand ogsaa en frisk Ko, hvilken tilforn
havde en bortdod af Sygen.
D. 12. hujus blev Christen Minors Ko, den sidste
syge Ko, og ihjelslagen.
Derefter ytrede Sygdommen sig dog desuagtet hist
og her, af og til udi den nordre Del aF Byen; hvorved
dette var mærkeligt, at den ikke forflyttede sig Nabo fra
*) De angrebne Køer fik Feber, Materieudflod fra Næseborene,
Forstoppelse, siden Diarrhoe og Blodgang og i de 9 af 10
Tilfælde en hurtig Død.
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Nabo uden alene i Bøndergaardene, hvor næsten alt
Kvæget gik bort. Sygdommen holdt ved den ganske
Vinter snart et Sted her, snart et andet Sted der, og
ligesom det syntes at standse en 8—14 Dage, ja under
tiden 3 å 4 Uger imellem, saa begyndte det atter at ytre
sig et andet Sted paa ny igen; saa Gud viste ligesom
her, at al menneskelig Klogskab var altfor daarlig til at
standse Sygdommen ved det opfundne og anbefalede Raad
med at ihjelslaa Kvæget.
Den 31. December blev der af Bønderne fra Ommel
og Kragnis sat Vagt effer Øvrigheds Befaling ved
Gudsgave, Klevsenskow og Ommel.
Den 15. Februar 1778, som var Søndagen Septuage
sima, blev der udi Marstal Kirke et Reskript fra OberRetten publiceret, at Indbyggerne fra Ommel og Kragnis
slet ikke maatte komme til Kirken, men skulde holde
deres private Gudstjeneste; og om Dødsfald skete, skulde
Ligene afsættes ved Posteringen, hvor de fra Marstal
skulde afhente og begrave dem; item Jordemoderen her
i Marstal og Præsten skulde have sort Vokskjole paaT
naar de skulde til de omliggende Byer i Forretning.
Den 13. Marts sildig om Aftenen kommer der Bud fra
Æroskøbing, at der samme Dag med Posten skal være
kommen Ordre, at alt Hornkvæget i Marstal, smaat og
stort, skulde ihjelslaas. Hvilken Tidende satte hele Byen
ligesom udi Oprør og Alteration, ja i saadan Ydmygelse
og Bedrøvelse, saa at der aldrig før udi Marstall har
været en saadan Graad og Sorg hos gamle og unge,
som nu overfaldt alle i Almindelighed.
D. 14. Marts, som var en Lørdag, kom Hr. Kancelliraad Prehn her til Byen med den kgl. Ordre, at alt Horn
kvæget skulde ihjelslaas, naar det først var blevet takseret.
D. 16. Marts gik Landfogden og Sandemændene
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omkring og takserede alt Hornkvæget i hele Marstal,
som var en ganske Mængde. Straks derpaa blev alle
Anstalter gjort til dette Kvægs Ihjelslagning og Ødelæg
gelse. Desuagtet føjede Gud det dog saa, at dette skræk
kelige, som paa en Gang overfaldt Byen, blev holdt til
bage, og den Forfærdelse, som vi truedes med, afvendte
Gud naadelig fra os. Thi Landfogden saa sig formedelst
visse Aarsagers Skvid ikke i Stand til endnu at turde ud
føre denne anbefalede Gerning, førend han først fik Om
stændighederne meldt til København. Imidlertid standsede
Gud her straks Plagen, thi den 15. Marts blev de 2de
sidste syge Køer udførte, og da det saa skulde alt ihjelslaas, horte Sygdommen aldeles op udi de næstfølgende
6 Uger, saa at Gud viste: Han selv var Manden, der
kunde sætte Skranker for samme, naar han vilde, og at
ingen Mennesker skulde begynde paa sligt Foretagende.
Den 18. hujus har Kancelliraad Prehn skrevet og
forestillet Omstændighederne om Kvægets Taksation og
Beskaffenhederne saa vel paa Kongens som paa Byens
Bedste, at Ihjelslagningen maatte forblive sig indtil videre,
og ventede derom nærmere Efterretning, hvorledes han
skulde forholde sig.
Samme Dag har samtlige Marstalls Indvaanere paa
Øvrighedens Anmodning godvilligen indgaaet at ville selv
ved tilstrækkelig Mandskab Dag og Nat staa Vagt rundt
om Byen, indtil videre Resolution fra København. Hvor
for der og straks blev hensat 16 Mand for Byen, som
saaledes i nogle Uger ved Dag og Nat kontinuerede, at
ikke et Menneske var i Stand til at komme Fra eller til
Byen.
D. 22. hujus blev Christen Madsens Kone i Westerschow begravet. Marstallerne afhentede Liget selv uden
for ved Vagten, og alt Følgeskabet stod da uden for
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Byen saa længe, til Liget var jordet, da de saa vendte
straks tilbage igen.
D. 5. April, som var Søndag efter Midfaste, blev fra
Kancelliraad Prehn af Prædikestolen bekendtgjort Resolu
tionen, som nu var kommet fra det tyske Kancelli: at alt
Kvægets Ihjelslagning udi Marstal nu indtil videre skulde
forblive sig, da de haabede, at Kvægsygen nu skulde
standse; men om samme igen skulde ytre sig, maatte ikke
mere end det Kvæg paa det syge Sted alene slaas ihjel.
Herren, som gør alle vises Visdom til Daarlighed,
stillede Kvægsygen udi Marstall d. 15. Marts, da alt
Hornkvæget skulde der have været paa en Gang massa
kreret.
Da Plagen nu hos os saalænge havde været stille,
og Kvæget var kommet paa Græs, saa begynder Herrens
tugtende Haand igen over os paa Kvæget, som først
ytrede sig udi Rohnis i Begyndelsen af Juni Maaned.
D. 25. Juni gik min Ko ogsaa bort med de andres.
Her var en Ynk, da næsten den hele Mængde Kvæg i
denne Mark gik bort i en Tid af 4 Uger.
Kort herefter begyndte det ogsaa hos Jørgen Moritzen,
hvis Kvæg undtagen det durchsyge ogsaa næsten alt gik
bort. Derefter udspredte Sygdommen sig efterhaanden saa
langsomt hist og her i omkringliggende Marstals Marker
saavelsom og udi Ommel. Dette vedvarede nu den
ganske Sommer alt saa langsomt her omkring i Sognet.
Udi Kragnis Marker næst Rohnis, som for Menneskens
Øjne synes den meste Farlighed (for den stærke Sygdom
næstved) undergivet, var Kvæget altid frisk og sundt.
Sidst udi September hører man, at Sygdommen er
sprunget over Vagten ved Drejet og har ytret sig udi
Schowbriincket og udbreder sig videre op til Dunkier
omkring.
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D. 12. Oktober er 60 Soldater fra Holsten kommet
her til Landet for at skulle staa Vagt for Kvægsygen.
Den 14. Oktober er Ryttere med Heste fra Fyn
ankommet.
Den 9. November kom her endnu 50 Soldater mere
til Lands. Først udi Novbr. er Kvægsygen Gud ske Tak
endelig ganske standset og ophævet her udi Marstal By,
da den havde grasseret her et helt Aar omkring.
Forermeldte Krigsfolk, da de var kommet her til
Landet, blev forst opstillet til Vagt tværs over Landet
imellem Dunkier og Rise Byer, men det varede ikke
mange Lger, forend Kvægsygen gik dem forbi, og de
derfor blev siden forflyttet mellem Rise og Oldau og siden
alt længere og længere Vester hen paa Landet, og var
det mærkeligt, at Kvægsygen ikke saa heftig eller vidt
udbredte sig her paa Landet, førend Krigsfolket kom her
at staa Vagt.
D. 13. Novbr. kom her ogsaa nogle Soldater ud i
dette Sogn at skulle gaa Strandvagt for de søfarende.
Her udi Marstal By blev indlagt 13 Mand, som gik Vagt
udi Stranden for Byen.
Den 21. December rejste disse Soldater igen her fra
Byen og Sognet med nogle andre flere af dem, som laa
i Erroeskøbing, saa vi Gud være Tak nu er fri baade
for Kvægsygdommen og Soldaterne, som ikkuns dog
laa her udi 5 Uger.
Det andet Krigsfolk staar nu hinside Vesten for Breuning, hvor Kvægsygen har strakt sig hen.
Aar 1779. Uagtet den hidindtil stærke Postering og
Vagt af Krigsfolket, saa udspreder Kvægsygen sig endnu
dette Foraar længere Vester paa Landet. Krigsfolkene
kom endelig til at staa Vesten for de Søbygaards Græn
ser tæt ved de Søbye Marker, som blev deres sidste Post
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her paa Landet. Thi da Hr. Hansens Kvæg paa Søbyegaard var bortdøet, og Kvægsygdommen udi Schoubye,
Leebye og Søbyegaards Marker havde grasseret, behagede
det den Højeste at stille Plagen først udi Juni Maaned.
Søbye og Kragnis vare altsaa de to eneste Byer, som
Gud selv denne Gang bevogtede paa hele Landet for
Kvægsygen.
D. 13. Marts blev mig af Hr. Kancelliraad Prehn
udi Erroeskøbing betalt 8 Rdl. for min Ko, der mig udi
forrige Sommer ved Kvægsygdommen blev frarovet.
D. 17. Juli er Soldaterne igen rejst her fra Landet
og Undersaatterne befriet for en Byrde, som fast haardere
end Kvægsygen i sig selv trykte dem.
Faa Dage derefter er Rytteriet ogsaa afrejst.
Gud være lovet for sin Naade! Som igen afvendte
Tugtens Straf fra os. Thi udi 1 */2 Aar har denne Plage,
som Herren sendte inden vort Landemærke, haardt revset
Landets Indbyggere.“ —
En værdifuld Beskrivelse af det ærøske Landbrug
omkr. ved Aar 1800 findes i Professor Begtrups Be
skrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark.
Hans Fremstilling beror dels paa Selvsyn, idet han 1802
og 1803 berejste Fyns og Lollands Stifter, dels paa Op
lysninger, afgivet aF Præsterne.
Kort før var den kgl. Gaard Gudsgave blevet ned
lagt og adskillige Indvaanere i Marstal havde købt nogle
Kobler. Disse Jorder inddeltes i to Marker, den ene
Mark dreves i tre Aar med Byg, Rug og Havre, medens
den anden udlagdes i tre Aar med Kløver. Da Marstal
lerne var søfarende og Haandværkere, holdt de ikke selv
Heste, men lejede Bønderne til at pløje for 14 Sk. for
en Skp. Land. Desuden boede der 77 Kaadboere i Byen,
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hvis Fæstekaad af Kongen blev forlenet dem til Ejendom
2. September 1801.
Af de nedlagte Herregaardsmarker betaltes af Ejerne
til Kongen 7 Mark lybsk pr. Tønde Land foruden den
ny Arealskat for Hertugdømmerne af 15. December 1802.
I Aaret 1803 opgives Antallet af Bol, Kaad og Hus
steder for Gudsgaves Lehn saaledes: Marstal Landsby:
7 hele Bol og 6 Hussteder. Ommel: 5 hele Bol 2—3A
Bol 14— l/i Bol 2—74 Bol 7 Kaad og 8 Hussteder.
Kragnæs: 1 hel Bol, 2—3A Bol, 12—7s Bol, 2—7<
Bol, 3 Kaad og 24 Hussteder.
Afgifterne — hedder det — ydes ikke efter Arealet,
men efter Tønde Land boniteret Jord. Jagten er fri, men
enhver betaler for Jagtrettighed paa sin Grund en aarlig
Afgift.
Paa Ærø er det Skik, at Bonden bringer Tienden*)
in natura til Præsten, uden at der tælles paa Ageren,
som Bonden ej vil taale.
Om .4gerdyrkningsredskaber følgende: De nu bruge
lige Plove er lettere end tilforn. Der bruges Harver med
temmelig lange Træbulle og tykke Jerntænder og Tromler
saa svære og lange, som de kan faas fra Fyn eller andet
Land. Tidligere brugte man ubeslagne Vogne, nu ikke
længere. Vognene er af Førlighed, Hjul-Aksler og Tyv
som de fynske, men i Hjulsporet bredere, omtr. som de
holstenske. Til Sædens Afhugning bruges smalbladede
Leer, da de anses at fremme Arbejdet hurtigere end de
brede danske, thi at afmeje Grøden af en Tønde Land
paa en Dag, anses der ikke for noget synderligt Arbejde,
en Karl bør kunne meje 12 Skp. til 2 Tdr. Land.
*) Det er urigtigt, naar Begtrup og andre Forfattere beretter, at
Kirken og Præsten faar hver 1/.><.. De faar tilsammen 1
saa
at hver faar den 40. Kærv.
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Trods de ved Udskiftningen udsatte kongelige Præ
mier, var forsvarlige Indhegninger omkring Markerne
langt fra almindelige. Ved denne Tid begyndte man med
Plantning af levende Hegn. Pastor Monrad i Bregninge
søgte baade ved Eksempel og Anvisning at fremme den
gode Sag. Ved denne Plantning skabtes der Læ paa den
højtliggende 0.
For 100 Aar siden plantedes, nu ryddes der! Det
gamle Træ, o lad det staa, det maa I ikke fælde!
Før Udskiftningen gaves 50—60 Rdl. for en Td.
Land. Efter Udskiftningen steg Prisen fra 100—150 ja
indtil 200 Rdl. for en Td. boniteret Jord.
Jorden inddeltes forskellig. Nogle — hedder det
videre — driver deres Jord i 6 Aar og lader den hvile
i to eller tre Aar; andre lader den hvile i 4 og dyrker
den i 5. I gode Kornbyer er Sædskiftet flg.: 1. Byg i
Grønjord, hvortil piøjes 3 Gange. 2. Rug, hvortil gødes.
3. Byg; nogle tager straks Ærter efter Rugen. 4. Ærter,
mest graa; nogle Vikker og Bønner. 5. Rug. 6. Havre
med paasaaet Kløver. Derefter hviler Jorden i to, tre
eller fire Aar.
Brak bruges ikke. Enkelte har forsøgt det, men
det finder intet Bifald, da man har saa lidt Jord. Gød
ningen lægges oven paa Jorden, efter Udspredningen saas
og nedharves Rugen. Det har den Nytte, at den unge
Rugspire bedækkes mod Vinterkulden paa dette høje og
aabne Land, og Faarene, som altid gaa løse, æde ikke
gerne der, hvor Møget ligger. Ved Dug, Regn og Sne
vand opløses Gødningen og synker i Jorden. Byggen
er Hovedsæden; man saar kun lidt af det toradede,
da man ej anser det saa godt til Malt og til Foder ej
saa tjenligt som det mindre Byg. Af Havre saas den
store hvide Art. Byg og Bælgsæd er Landets Hoved-
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sæd, som lykkes bedst, og hvorpaa der lægges mest
Vind.
Efter Mejeren gaar en Optager, som binder Kornet.
To og to Neg sættes sammen med Toppen mod hver
andre langs op ad Ageren, med Rum mellem hver Hob.
Naar Sæden skal indkøres, bindes to Neg sammen, og
30 tobundne Neg udgør en Trave. Sædens Udtærskning
betales pundevis. Til et Pund Rug regnes 20 Skp., af
Byg 3 Tønder, af Havre 5 Tønder. Pundet betales med
1 Mark dansk og undertiden mere.
Til mange Bøndergaarde er temmelig store Haver
med de sædvanligste Køkkenurter, Kaal, Løg, Gulerødder,
Persille m. v.
Af Frugttræer gaves ikke mange. Pastor Monrad gik
ogsaa her foran med Eksempel. Frugttræerne fik man sæd
vanlig fra Als, men Monrad mente at have gjort den Er
faring, at man undgik Kræftsygdomme ved at opelske
Frugttræer paa Stedet af Kærne. Pastor Monrad anlagde
tillige en smuk Lund af de vigtigste Skovtræer ved sin
Præstegaard og foreslog at plante Træer paa Klinterne, der
kunde tjene til Læ og give Landet Anseelse fra Strandsiden.
Ærøboerne — hedder det videre — er store Heste
prangere. Hestene købes i Fyn og bringes i Marstallernes
Skibe til Holsten og forhandles paa Markederne i Olden
borg, Lytjenborg, Oldesloe og Femern. Mange hænger
saa stærkt til denne Handel, at de forsømmer deres egen
Haandtering hjemme og bliver fattige derved.
Hornkvæget er af middelmaadig Størrelse. Det fodres
godt om Vinteren. Af Mangel paa Hø skæres Halm
fodret i Hakkelse, hvorpaa kommes Spøl; ogsaa gruttes
Byg, som gives Køerne, baade naar de fedes, som ogsaa
naar de malke. Landet kan ikke smørføde sig selv;
meget Smør indføres fra Sundeved, Haderslev og Als.
3
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Den sædvanlige Faareart er den lille fintkrøllede
danske Art, men nu lægger mange sig efter de langhalede
store. Til at græsse en Ko regnes her 6 Skp. og til et
Faar 2 Skp. Lam koster 8—10—12 Mark dansk. Prisen
paa Ulden er 2 Mrk. dansk for Pundet.
Den betydeligste Næringsgren for Landet er Søfart
og Handel med Kornvarer, dernæst Prangeri med Heste
og lidt Fiskeri. Bondekonen og hendes Pige spinder
flittig, og i en stor Del Gaarde og Huse væves. Det er
mest Linned, til egen Fornødenhed, ej til Salg.
Tiderne var den Gang langt bedre for Sømanden
end for Landmanden.
Om Bondestandens Kaar siger Provst Fangel i
Rise: Ved tarvelig Levemaade har Bonden sit Udkomme.
Naar Sønnen tiltræder Stedet, bliver hver Td. Land vur
deret for 10 Rdl. og Hus og Besætning efter samme
Værd. Den unge Gaardmand kommer derved i Gæld,
men det er og billigt, at de andre Søskende faar noget,
naar der er at arve. Renterne af Gælden og Aftægten
til de gamle lærer ham at spare. Udsæden paa en Bondegaard er almindeligen saaledes: Af Rug 3 Tdr., giver 7
Fold, deraf er sjældent noget at sælge, men har endog
i de senere Aaringer ej været tilstrækkelig, da Rugen
har fejlet, saa at man har maattet blande Byg og Ærter
i Brødet. Af Byg saas 10 Tdr., deraf avles 60 Tdr.,
derfra skal drages Udsæd, 5 Td. til Malt, 10 Tdr. til
Gryn og Mel, 4 Td. til Svinene og 4 Td. til Køerne.
Bonden kan sælge 27 Td. og noget mere. Bygget be
regnet til Rdl.
udgør 81 Rdl. Af Havre saas 8 Td.,
som giver 8 Fold, derfra drages Udsæden, 12 Td. til
Skoftehavre, til Gæs m. v., der kan sælges 38 Tdr. a 2
Rdl., udgør 76 Rdl. Af Ærter saas 3 Td., avles 5 Fold,
drages derfra Udsæden, 3 Td. til Hestefoder, samt 1 Td.
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til Grisene, der kan da sælges 8 Td. til 16 Mark, udgør
21 Rdl. Tilsammen for Kornvarer 176 Rdl., Skatterne
beløber sig til 60 Rdl., resterer for Bonden 118 Rdl. til
øvrige Fornødenheder. Af Fødevarer til Salg haves sjæl
dent noget.
Professor Begtrup føjer hertil: Synes denne Bereg
ning af Provsten at være vel lav, vil man dog letteligen
indse, at den ærøske Bonde skal ikke ved sit Jordebrug
vente at leve i Overflod. En Bondegaard paa Øen er
omtrent paa 30 Td. Land geometrisk, efter Boniteringen
20—24 Td. Paa en slig Gaard saas aarligen en 24 Td.
Sæd, holdes 4 Heste, 8 Køer og nogle Faar. En
Tønde Land boniteret Jord takseres af Skifteretten til 10
Rdl., omendskønt den ved offentlig Auktion vilde gaa i
100—200 Rdl., dens virkelige Værd kan den tiltrædende
Arving ej give, naar Kapitalen forrentes, og han skulde
leve af Stedet. I Følge deraf giver han e 250 Rdl. for
Jorden og 3—400 Rdl. for Gaardens Bygninger*), disse
betales særskilt. Nu skal der købes Besætning, Sæde
korn og Husgeraad. Gaarden staar da den tiltrædende
Arving paa 1000 Rdl. Føjes nu hertil, at Gaarden er
sædvanligen bebyrdet med et eller tvende Aftægtshuse,
hvortil ydes efter Forening 6—8 Td. Korn, l1/« Favn
Brænde, en Ko græsset og fodret; dernæst den kgl.
Kanon af 15 Mrk. dansk af Td. Land boniteret Jord, end*) Ved Mandat af 1687 fastsattes, at Bønderne gensidig skulde
assurere hinandens Bygninger saaledes, at naar et Bol af
brændte skulde de øvrige Bolsmænd yde 16 Sk. hver og en
Dragt Tag til den brandlidte, Kodboerne 6 Sk. Naar et Kod
afbrændte, da hver Bolsmand 6 Sk. og hver Kodbo 3 Sk. til
Brandhjælp. Fra 1739 havde Ærø fælles Brandforsikring
med Als, fra 1769 med Hertugdømmerne. 1839 ansattes den
første Skorstensfejer paa Ærø.

3*
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videre at Gaarden skal købe sit Brændsel og Gavntræ
som i en Købstad, indses deraf, at den tiltrædende Arving
ej kan sætte sig for større Udgifter, naar han skal leve
af Gaarden, omendskønt den vel ved Auktion vilde blive
betalt med 2—3000 Rdl.
Begtrup slutter med at sige: Kastes et Blik over
disse meddelte Efterretninger, vil man beundre Folke
mængde, Søfart og den betydelige Pris, hvori Jorden er
paa denne frugtbare lille 0. Men paa den anden Side
vilde man ønske dette lykkelige Land, at Beboerne havde
deres Jorder bedre samlet, at Udstykninger var her sjæld
nere, at Lodderne var indhegnet, at man lagde Vind paa
Vikker og Havre til grøn Foder for Hestene, som de slet
ikke kende; og endelig at de holdt færre Faar og ej
tillod dem at løbe paa Vintersæden. —
Dyrkningen af Jorden var endnu langt ind i 19. Aarh.
mangelfuld.
Af en Landmandsberetning af 1833 hidsætter vi
følgende: Den almindeligste Sædfølge er denne: 1. Sæd
vanligt gødes det om Efteraaret opbrækkede Pløjeland til
Byg, der er Hovedsædarten. 2. Vintersæd, for det meste
Rug. 3. Byg. 4. Ærter, Vikker og deslige. 5 og 6
og undertiden 7. Havre.
Der gødes til Dels ved Tang, hvoraf flere tusinde Læs
aarligt køres op fra Stranden. For at gøre Tangen be
kvem til Gødning, lægges den som Strøelse under Svinene.
Man anser denne søndertraadte, opløste Tang, blandet
med Svinenes Ekskrementer, for et højst fortrinligt Gød
ningsmiddel.
Med Brakning har nogle faa gjort Begyndelse.
For faa Aar siden var der ingen paa Ærø, der vilde
erkende Merglingens Nytte. Det var de to hæderlige
Bondemænd Lars Pedersen og Albert Kristensen i Borgnæs,
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der gjorde Begyndelsen med at mærgie, hvorved de
hævede sig til Anseelse og Velstand.
Agerdyrkningsredskaberne er endnu overalt de
gamle. Ploven er en gammeldags Træplov.
Paa Sædekornet anvender den ærøske Landmand
kun liden Opmærksomhed. Saavel Rugen som Byggen
or lille og let af Kærne, hist og her meget blandet med
Ukrudt. Ærterne er gode, men urene. Den ærøske
Havre er tung og god. Dyrkning af Rapssæd er først
indført i de sidste Aar. Kløver dyrkes meget almindeligt.
Kommen og Koriander dyrkedes forhen meget. I Haver
og Tofter dyrkes en Del Sennep, der udføres til Als og
Hertugdømmerne.
Det ærøske Kvæg er smaat, spidst bagtil og staar
paa tynde, vaklende Ben. Om Vinteren maa det hjælpe
sig med smalt Traktement, da Hestene faar det, som
Køerne skulde have, og Bonden bruger saa meget Straa,
som han kan undvære, til Brændsel. Forholdet mellem
Heste og Køer er 1 : 2 sjældent 1 : 3.
Smørret behandles slet og fordærves let. Øen kan
ikke smørføde sig selv. Osten er meget god.
Den største Glæde Bonden kender er et Par smukke
Heste. De fleste Heste købes magre paa Sommermar
kederne i Fyn og sælges senere paa de holstenske Mar
keder.
Faareracen er den almindelige korthalede med tem
melig maadelig Uld.
Af Svin holdes en Del. En Bolsmand holder alminde
lig 4—6 Grise Sommeren over, en Kaadbo 1—2, de
fleste Husmænd 1, ja selv Betlere feder stundom en Gris.
Ogsaa tamt Fjerkræ lægger Bonden sig en Del
efter: Høns, Ænder, men især Gæs. Biavlen synes for
hen at have været betydeligere end nu til Dags. —
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Af Møller havde Sognet i gamle Dage kun én. Før
1634 havde Sognet ingen, men dette Aar forbeholdt Johan
Kristian sig ved Forliget i Eckernførde Ret til at bygge
en Mølle paa Guds Gaves Lehn. Senere blev Sognets
Beboere tillagt denne Mølle som Tvangsgæster. Malelønnen var Vi« eller en halv Skæppe af Tønden. Kun
af Malt betaltes med Penge, ni. 3 Sk. af Skæppen. —
Ærø Landboforening stiftedes 1859. Dens første
Formand var Pastor Rasmussen i Rise.

3. Toldvæsen.
Ærøboen drev i gamle Dage en udstrakt Hanåel
med Fyn og de omliggende Øer, begunstiget ved de for
ham heldige Toldbestemmelser*). Dette sidste er vel
ogsaa Grunden til, at der paa den lille 0 kunde opvokse
to Handelspladser. Hertil kommer, at den vidtstrakte
Kyst med de bekvemme Landingssteder næsten gjorde
det umuligt at hindre Smugleri. At dette blev drevet i
stor Maalestok, foreligger der mange Beviser for. Det
stod i de Tider for den almindelige Bevidsthed ikke som
Bedrageri at begaa Toldsvig, da det ikke gik ud over
Enkeltpersoner men Staten. At „narre“ Toldvæsenet blev
*) I ældre Tider betaltes kun Udførselstold og indgaaende blot
af tysk 01 8 Sk., siden 1664 12 Sk. Accise pr. Td. Først
1693 blev en Indførselstold af 1 pCt. paalagt for de af
fremmede indførte Varer, samtidig med at Tolden for de af
fremmede udførte Varer blev forhøjet med det halve. Kontra
bande gaves ikke paa Ærø, medens mange Varer var forbudt
paa Fyn og omliggende Øer. Ærøskøbing var i Hertugtiden
eneste tilladte Udskibningssted, og da Tolden skulde erlægges
paa Graasten, valgte man tidlig at bortforpagte den til Bor
gere i Ærøskøbing.
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anset for en Heltegerning, som der blev pralet med og
det af Mennesker, der ikke for alt i Verden vilde snyde
deres Naboer for en eneste Skilling*). Dog var der ogsaa dem, der gjorde Smugleri til Erhverv.
Et af de største Smuglerier paa Ærø, og som fik i
høj Grad vidtrækkende Følger, fandt Sted i Ommel i
Oktober Maaned 1830.
Det var Natten mellem 15. og 16. Oktober, at en
Ærøskøbing-Jagt, der kom fra Liibeck, i Mulm og Mørke
søgte ind til Strandbyen ved Ommel. Føreren var Købing
manden Johannes Hch, en kendt Smugler. Lasten om
Bord var Urtekramvarer, Manufakturer, Jernvarer o. a. m.
Et Par Baade kom ud, og i Løbet af et Par Timer arbej
dedes med stor Travlhed. Baadene gik ud og ind, og
Smuglergodset bragtes ind i Baadfører Peder Rasmussen
Schmidts og Halvboelsmand Rasmus Eriksen Peter
sens Huse. Hovedmanden i Ommel var Kristen Jensen
Baudrup, der som jysk Soldat var kommet til Øen først
i Aarhundredet. Efter endt Losning satte Jagten Kursen
mod Ærøskøbing.
Smugleriet var imidlertid blevet anmeldt for Told
væsenet. Mistænkt som Angiver**) blev Husmand Albert
*) Der opbevares mange Historier fra gammel Tid. Toldvæsenet
blev drukket fuld, blev bagbundet eller man rendte Told
manden over Ende, forsynede ham med en Stok gennem
Ærmerne bag om Ryggen o. s. fr. Toldvæsenet selv var vel
heller ikke altid, som det burde være, hvis man kan tro
Historien om den jyske Tolder: Nær en for en Pund To
bak o den jen Yv aa en Dukat o den an’en, hudden sku en
saa ku si ?
**) 30. Juli 1830 andrager Honemann foranlediget ved en An
givelse General-Toldkammer og Commercekollegiet om sam
men med Etatsraad Carstens at maatte foretage Husinkvisition
i Ommel, Vesterskov og paa Halmø. — Rigsarkivet.
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Jørgensen. Det blev ogsaa paastaaet, at ÆrøskøbingKøbmanden Peter Jensen i Forvejen havde sendt Medde
lelse til Generaltolddirektoratet og Commerce-Kollegiet
om, at et stort Smugleri var planlagt. Hvorom alt er,
næste Dag kom konst. Toldforvalter Honemann*) fra Mar
stal sammen med Kontrollør Andresen og Told-Sluproer
Kromann ud til Ommel. Toldforvalteren havde Ordre
med fra Landfogden i Ærøskøbing, Etatsraad Carstens,
til Sandemand Hans Rasmussen Eriksen og Vraageren
Kristoffer Harcke i Ommel. Toldvæsenet var godt under
rettet, og de to Huse, hvori Smuglergodset var opbevaret,
blev straks fundet. 6 Vogne blev gjort i Stand, som
skulde bringe Varerne til Marstal. Men langt den største
Del af Godset blev tilbage til næste Dag. Husene blev
forseglet, og Eriksens Karle blev sat som Vagt.
Imidlertid var Smuglerne ikke til Sinds at give saa
let tabt. De forsøgte et Angreb paa Vognene under
Kørslen til Marstal, og ikke saa snart var Toldvæsenet
borte fra Ommel, før Vrede og Ophidselse saadan be
mægtigede sig Sindene, at adskillige, inden man vidste
af det, var paa Vej ned imod Strandbyen. Som det er
gaaet saa ofte før, saaledes gik det ogsaa her; Overvejel
ser og Ansvarsfølelse svinder let bort, naar de mange
kommer i Bevægelse. En af de fremmeste raabte til
Vagterne: Hvis I ikke forsvinder, skal vi flække Skallerne
paa jer! Det var naturligvis mere end nok til at faa Erik
sens Tjenestekarle til at fortrække, og nu begyndte, trods
Forsegling, en regulær Plyndring af Husene, som først
hørte op, da alt var skaffet til Side. Byttet blev skjult
rundt om paa Høstænger. En Mand havde forsynet sig
med en Sæk Kaffe, men orkede ikke at bære den længere
end til Sandemandens Have, hvor den Dagen efter fandtes.
*) Honemann, ikke Hornemann.
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En Tjenestekarl maatte gøre den Opdagelse, at den Pakke,
som han havde reddet for sin Del, bestod af lutter „Tophøller“. Der sagdes- siden, at aldrig havde Flæsket været
saa godt i Ommel som den Vinter. Det kom af, at Grisene
blev fodret med Ris. Hestene fik Kaffebønner i Hakkelsen.
Smaadrenge gik omkring og pralede med deres blanke
Lübecker-Knapper*). Imidlertid var det den mindste Del af
Rovet, der blev i Ommel, langt den største Del gik til
Ærøskøbing. Saasnart man anede Uraad derude, sendte
Fich skyndsomst Baade og Vogne til Ommel for at redde,
hvad reddes kunde.
Næste Morgen d. 17. Oktober kom Toldvæsenet
igen for at afhente Resten! Men det var allerede besør
get! Sagen blev straks overgivet i Rettens Haand. Men
Undersøgelsen, der blev ledet af Landfogden, blev fore
taget paa en lidet energisk Maade og endte uden Resul
tat, hvorom Beretning indsendtes til Toldkamret 25. Ok
tober. Et senere paabudt Forhør bragte ikke mere Lys.
Sagen kunde dog ikke dø saaledes hen. Thi ovre
paa Fyn og Langeland sad Købmænd og ventede paa
deres betalte Varer, og var højlig interesseret i Be
givenhedernes Gang. Fich plejede nemlig at indsmugle
Varer fra Lübeck til forskellige Købmænd. Godset blev
udlosset ved Ommel eller Halmø og hemmeligt ved Baade
bragt videre til Bestemmelsesstedet. Saa kom en og saa
kom en anden over til Øen for at faa at vide, hvor deres
Varer var blevet af, om de var konfiskeret af Toldvæsenet
eller fandtes andetsteds, og adskillige reddede et og andet.
Et Aars Tid efter blev Sagen atter taget op til
Undersøgelse. Det var paa Foranledning af Assessor
Clausen i Ærøskøbing, der ærgrede sig over den valne
*) Adskillige Tønder Rom skal være havnet i Brøndene.
Udtrykket: En Ommeler-Grog.

Derfra
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Maade, hvorpaa Etatsraad Carstens havde behandlet Sagen.
Ved at indsende et Denunciationsskrift til Kongen, fik
han Sagen taget op paany. En Justitskommission med
Overretsraaderne Nissen og Esmarck fra Gottorp kom
til Ærø, og da der nu blev krævet Edsaflæggelse, kom
Sandheden for Dagen. For Clausen personlig endte Sagen
mindre heldigt, idet han for sin Anklage mod Landfogden
blev suspenderet 1 Aar fra sit Embede. To fik hver 3
Aars Tugthusstraf, medens 29 andre fik henholdsvis Vand
og Brød, Bøder eller Irettesættelser. Saaledes endte
denne Smuglerisag, der endnu er i frisk Minde paa Ærø.
Især med Langeland havde Ærø og da særlig Mar
stal livlig Forbindelse i gamle Dage, og det gik ikke
altid lovformeligt til. Den langvarige Næringsstrid i det
17. og 18. Aarh. mellem Rudkøbing og det øvrige Lange
land, endte vel med Sejr for Byen, men Ærøboerne løb
af med Profitten. Herom fortæller V. Liitken i Lange
lands Historie (S. 343 fl.) følgende:
„Efterhaanden som Bøndernes længe omstridte For
hold til Sejlads og Handel blev mere indsnævret, viste
det sig, at derved tog Landprang og Smugleri ikke af i
nogen mærkelig Grad, men gik blot til Dels over paa andre
Hænder. Og det var ikke for intet, Borgernes Klage
vendte sig mere og mere imod Ærøboerne. I Virkelig
heden blev det dem og ikke Rudkøbing, der fik Fordel
af, at Bøndernes egen Handel tog af. Fra Ærø laa
Smughandelen med Langeland nær og kunde betale
sig storartet. Endnu langt ind i det 19. Aarh. indsmug
ledes især Brændevin, raffineret Sukker, Kaffe og Tobak
i Mængde derfra, fordi Tolden i Kongeriget var saa meget
højere end i Hertugdømmet — hvortil Ærø jo hørte —
at f. Eks. en Pot Brændevin i Rudkøbing i 1837 kostede
18—20 Sk., men en Pot Ærøbrændevin kun 12—13 Sk.;
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og raffineret Sukker var i det slesvigske 30 pCt. billigere
end i selve de københavnske Raffinaderier. Saalænge dette
varede, var Smugleriet næsten umuligt at forhindre. Og
en betydelig, om ikke den største Del af Langelands
Heste- og Kvægudførsel vedblev ligeledes at drives som
Smughandel over Ærø. Sagerne er utallige; og der er
blot den Forskel, at i ældre l id er det mest langelandske
Fartøjer, der driver den ulovlige Handel paa Flensborg,
Kiel eller Ltibeck, men i nyere Tid gaar det altsammen
fra og til Ærø, ligesom Landprangerne mere og mere er
Ærøboer!“
Tilsidst blot følgende lille Fortælling, der viser, hvor
dan der blev arbejdet Haand i Haand paa begge Sider.
„D. 4. Juli 1711 var Tolder Peder Pedersen med Be
tjentene omkring for at inquirere ved Strandsiderne; og
de saa da om Aftenen Kl. 9 to store Ærøbacide ligge
ud for Ristinge Hale og Karle med 12—13 Heste komme
til Stranden. Men en Ristinge Bonde, som saa Betjen
tene, gjorde Tegn til Baadene, og de skyndte sig bort.
Ved Hestene traf Tolderen en anden Ristinge Bonde med
tre Karle, spurgte dem, om de skulde til Ærø, og bød
dem følge med til Vagten, hvad Bonden ej vilde, men
vilde tage Sten at slaa med. Og — beretter Tolderen
— da vi endelig kom til Vagten, maatte jeg fornemme,
at denne Bonde selv var en af de vagtholdende tillige
med hans Broder og de andre, som var ved Stranden
med Hestene. Og der jeg vilde have Hestene opført til
Byen, tog ermeldte Bonde dem ind i Vagthuset, som
skulde føre Hestene, forbød dem at følge med os og
truede os med deres Bøsser og Gevær m. m., saa vi i
Stedet for Assistentz fik Resistentz.“
Toldvæsenets Embedsmænd i Marstal: I Aaret 1770
nævnes Toldforvalter Schvtte som Fadder til Prof. Horne-
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mann. 1810 døde Toldforvalter Boeneck, Dennes Efter
følger var Kammerraad Erichsen. 1822 døde Toldfor
valter Major Theiss i Marstal. Til 1830 var Gerhard
Claussen Toldforvalter. Efter ham kom Kaptajn de la
Porte, der efterfulgtes af Frederik Kristian Plum som
Toldinspektør. Ved Plums Død 1868 ophævedes Told
inspektoratet, og den af Staten i 1825 opførte Embeds
bolig ved Kirken gik over i privat Eje. Toldoppebørselskontrollører: E. Svanekiær, E. V. Martensen 1877—88,
J. P. Christensen til 1907, J. V. Wismer. 1886 opførtes
Toldkammerbygningen.

4. Post- og Befordringsvæsen.
Allerede i det 17. Aarhundrede fandtes en Postfor
bindelse mellem Ærø og Hertugdømmerne. Den var
nærmest beregnet paa Herskabets Tarv og gik over Søby
og Mummark til Sønderborg og Gliicksborg. Ved Man
dat af 1705 blev der af Hertugerne Kristian Karl og
Filip Ernst fastsat følgende nærmere Bestemmelser:
Posten skulde afgaa fra Ærøskøbing hver Torsdag Mid
dag. Brevene skulde markeres, og der fastsattes bestemte
Takster for Breve og Pakker. For at overføre Posten til
Als fik Færgemanden 20 Rdl. aarlig, der skulde udbetales
aF Graasten og Søbygaards Amtstue.
Efter at hele Øen i Aaret 1750 var kommet ind
under Kronen, og Regeringens Sæde var København, fik
Posten en anden Retning, nemlig over Ærøskøbing til
Faaborg. Dette Forhold vedblev indtil 1810, da Post
ruten kom til at gaa over Svendborg, Posten afgik nu
fra Ærøskøbing Tirsdag og Lørdag og ankom Mandag
og Fredag. Senere blev der Forbindelse hver Dag.
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Hvorledes fik nu Marstal sin Post i gamle Dage?
Den blev afhentet i Ærøskøbing af gaaende Post. PostInger besørgede den i mange Aar og blev afløst af
Sønnen Frederik Karlsen, der døde i en Alder af 94 Aar
i 1896. Det var taknemmeligt at bringe Skipperkonerne

Frederik Post.

de længselsfuldt ventede Breve fra Mændene.
En Postekspedition fik Byen først i 1852, da Pasmus
Madsen i Fiolstræde, kendt for sin Fortjeneste af Marstal
Havn, blev udnævnt til Ekspeditør. Ved samme Tid be
gyndte den kørende Post. Naar Anders Præst i de Tider
kom kørende til Bys med den store, stive holstenske Vogn
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og blæste i sit Posthorn, vakte det Opsigt. Under Is
vintre, naar Hans Fyhn ikke kunde faa Posten besørget
ad sædvanlig Vej, blev der etableret Istransport fra Halen
over til Ristinge med Albert Henriksen som Fører. Der
fortælles, at han engang, da der var Tale om at anskaffe
et Kirkeur, fik Planen til at strande med den Bemærkning,
at han ikke kunde løbe op og se paa Kirkeuret, naar
han skulde starte fra Halen. Han vilde saa hellere ofre
nogle Dunke Olie paa sin gamle Klokke i Søndergade.
I Aaret 1866 fik Marstal direkte Postforbindelse med
Svendborg over Rudkøbing, idet Damperen „Rolf“ blev
sat i Fart. „Ærø Avis“ udbryder i Anledning heraf:
Posten er i Dag begyndt at gaa med Damp til Ærø!
D. 25. juli 1866 danner saaledes Overgangsledet fra den
den gamle til den ny Tid. Senere overtog Sydfynske
Dampskibsselskab Post- og Befordringsruten paa Marstal.
Hvad Befordringsvæsenet angaar, var dette ogsaa
primitivt i forbigangne Tider. Fra ældgammel Tid var
der Færgefart mellem Søby og Mummark paa Als og
mellem Marstal og Ristinge paa Langeland. En rejsende
(Pastor Dyssel) fortæller følgende om Overfarten mellem
Søby og Mummark i 1763:
„Ved Mummark er Færgeløbet over fra Als til Ærø.
Vinden var just med en Storm gaaet til Øster, som er
stik Modvind, saa at jeg med mit lidet Følgeskab, som
bestod af min Kone, et Barn, en Pige og en Tjener
maatte blive liggende i 4 Dage; den Tid var mig i det
smukke Land meget lang. Det er ikke Stedet, men Sin
dets Tilstand, der gør os fornøjede. Herberget var meget
slet bestilt og burde ved et Sted, hvor Overfarten er
stor, baade for Længdens Skyld, som er to Mil over Vandet,
og for de idelige rejsendes Skyld, være bedre. Fartøjet
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er en maadelig Baad. Færgefolkene er træskoede Bønder
og slet befarne. Færgemanden er en Bonde, som til
hører det fyrstelige Herskab af Augustenborg. Jeg saa,
at mange rejsende før mig havde været lige saa misfor
nøjede, thi paa Bjælker, Vinduer og Døre læses manges
ynkelige Klage over Ophold og slet Beværtning. — —
Jeg blev saa ked af at ligge her, allerhelst da al
Værtens Forraad af The og Sukker var fortæret, at jeg
den tredje Dag drog til Sønderborg i Haab om at finde
Skibslejlighed til Lolland. — — Vi maatte Dagen næst
efter, da her ingen Skibslejlighed var, rejse til vort be
hagelige Mummark igen. Vinden var endnu imod, saa at
vor Taalmodighed endnu endog maatte prøves. — —
Endelig og endelig femte Dags Morgen blev Vinden halv
god, og vi vovede os i Herrens Navn ud, endskønt det
kulede haardt, og kom efter 4 Timers Krydsen, mange
Byger og Overhalinger, ganske vaade til Ærø, men mine
hurtige Matroser, den ene en Skræder, den anden en
Skomager, formaaede ikke at sætte os i Land paa det
rette Sted, som er Søby, men en halv Mil derFra ved den
alleryderste Spids af Landet, Sioliernes (Skjoldnæs). Det
burde dog af Øvrigheden efterses, at der ved saadanne
almindelige Færgeløb var altid befarne Folk, ti naar Over
farten, som billigt er, fastsættes til visse almindelige
Steder, saa burde og disse som almindelige Anstalter
falde under Opsigt. For en planlagt Betaling maa man
nyde al mulig Tryghed. Vi takkede Gud, vi slap. Paa
Strandbredden satte vi os, indtil vi fik hentet Befordring
fra næste By.“
Hvor der i hine Tider ikke var Færgefart, maatte
man vente paa Skibslejlighed. Da Pastor Dyssel havde
opholdt sig hos sine Svigerforældre paa Øllingesøgaard
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paa Lolland et Par Uger, rejste han der Fra Landet d.
1. Oktober 1763 med et Fartøj fra Marstal, som vilde
gaa til Aabenraa.
„Vi kom ikke længere første Aften end til Alboe,
der laa vi i Havnen paa Fartøjet. Vejret var blevet stille
og vi sov i vores ret artige Cahytte som i et grund
muret Hus. Om Morgenen henved Kl. 3 lettede vi Anker,
hidsede Sejl, og efter forrettet Morgensang, som Folket
holdt ret andægtigt, begyndte vi med Fornøjelse at tælle
Timerne, naar vi kunde være ved Ærø, thi lige over, forbi
Forbjerget Gulstav paa Langeland, havde vi kun syv Mil.
Men Vinden slog i en Hast om efter en Times Sejlads,
og den liden Hjælp, vi havde af en halv Vind, var ikke
nok til at stoppe den stærke Sønden-Strøm, som
forsatte os mere og mere, saa at Skipperen lagde over
Stavn for at gaa Norden om Langeland forbi Hou, hvilket
gav os et Omsvøb af 13 Mil i Stedet for 7. Vi løb i
Hast til Enden af Langeland, men maatte krydse op mel
lem dette Land og Fyn. Farten imellem disse Lande er
behagelig, og vi havde sejlet med stor Fornøjelse, der
som ikke Vinden opad Dagen havde forøget sig til Storm,
ja henimod Middag til Himmelstorm, med Regn og Slud,
samt Kastevinde fra Land. Vejret blev saa haardt og tog
saa skrækkeligt til, at Skibet ikke kunde føre sine Sejl.
Søen rasede saa stærkt, at Bølgerne spillede ikke alene
over Dækket, men op i Sejlene. I yderste Fare tumlede
vi om, bestandig med Loddet i Haanden for at undgaa
Skær og Stene, hvoraf er en Mængde mellem Taasinge
og Langeland. Endelig ved Himlens Hjælp naaede vi
Havnen ved Marstal. Her drev Skibene for deres Anker.
Baade var opkastet paa Landet, andre tumlede om i de
rasende Bølger.
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Stormen holdt ved i tre Dage, hvilket ogsaa plejer
at være. Formedelst dette og paafølgende Modvind, var
jeg nødt til at blive her i Marstal i 9 Dage. Jeg havde
altsaa mere Tid, end jeg skøttede om og behøvede til at
efterse, hvad jeg om denne By kan melde Dem. Marstal
er et Sted, bygt paa Strandkanten, som bestaar af lutter
søfarende, en By i ønskelig Opkomst; en af de rare
Byer i vore Tider, som tager aarlig til, da desværre vore
øvrige Købstæder tager aarligen af. Den har 83 Huse,
men uden et Fodsbred Agerland, og er det Skade, at
Husene for Rums Skyld maa bygges saa smaa og uordent
lige. Deres Næring er blot Søfart, Fiskeri og Handel.
Den er en rigtig Afbildning paa alle vore Købstæders
første Oprindelse. Jeg tænker paa den Tid, da Steileborg saa saaledes ud, førend det blev til et København.“

Selv om det kan have været ubehageligt nok for
Mag. Dyssel*) med dette ufrivillige Ophold i Marstal, er
det af største Betydning for os, da vi ellers maatte und
være en værdifuld Beskrivelse af Marstal fra det 18. Aarhundrede.
— Postvæsenets Embedsmænd: Postekspeditørerne:
Rasmus Madsen Rasmussen f 1864, Clausen, Andersen,
Løjtnant Nielsen og Theodor Mygind f 1896; Mygind var
tillige Telegrafbestyrer. Efter Myginds Død kom Post
mestrene Frantz Thomsen f 1901, Christensen og C.
Sennels. Telegrafbestyrere: Miltesen, Jensen og Therkildsen.
*) M. Johan Arent Dyssel, født i Jylland 1726, var Præst i
Nustrup i Nordslesvig 1759—64, hvorfra han befordredes til
Sandby paa Lolland.
4
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5. Fattigvæsenet.
Den nuværende Handelsplads udgjorde i gamle Dage
sammen med Landsognet ét Fattigdistrikt*). Ved Reskript
af 11. Marts 1825 kom Sognene til at udgøre hver sit
Distrikt. Endnu fandtes dog intet organiseret Fattig
væsen paa Ærø. Der uddeltes til de fattige en aarlig
Gave fra Kirkekassen paa 16 Rdl. samt de i Kirken ind
samlede Tavlepenge. I Marstal fandtes tillige et Fattig
hus, hvor 11 Familier kunde rummes. Men ellers var de
fattige henvist til Betleri, der i de Tider og langt senere
dreves i stor Stil. Særlig ved Højtiderne gik Fattigfolk
og tiggede Hus for Hus, og selv om de fleste gav villigt
og gerne, var Tiggeriet dog en stor Byrde.
Allerede tidligt havde der været gjort Forsøg paa
ad frivillig Vej at faa en Organisation i Stand. I Be
gyndelsen af det 18. Aarh. forsøgte Øens Præster og
Embedsmænd at oprette en Fattigkasse med Frivillige
Bidrag, men da en Bolsmand vilde komme til at yde 5—7
Mark om Aaret, strandede Planen. For at forebygge at
adskillige fattige strejfede hele Øen over, indgik man den
Overenskomst, at hvert Sogn kun skulde give til sine
egne fattige og afvise fremmede; dog lykkedes det ikke
at holde saadanne Aftaler ved Magt.
I Aaret 1844 udkom Regulativ for Fattigvæsenets
Bestyrelse i Landdistrikterne paa Øen Ærø. Ifølge dette
udgjorde hvert Sogn, ogsaa Marstal Landsogn, et udelt
Fattigdistrikt med fælles Anliggender, fælles Fattigkolle
gium og fælles Fattigkasse. Til Lettelse for Fattigfor‘) Hvor utilstrækkelig Fattigforsørgelsen var, fremgaar af, at
1825 erholdt alt i alt 168 fattige i hele Sognet Marstal kun
392 Rbd.
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Saa-

sørgeisen blev hvert Sogn delt i Specialdistrikter.
ledes deltes Marstal Landdistrikt i
a) Landsbyen Ommel
b)
„
Kragnæs
c)
„
Marstal
d) Parcellisterne i det nedlagte Gods Gudsgave.

Amtmand og Provst var Fattigdirektion under den slesvigholstenske Regerings Overtilsyn.
Ethvert Sogn havde et fælles Fattigkollegium, bestaaende af Præsten som Direktør og samtlige Forstan
dere i de til Sognet hørende Specialdistrikter. Kollegiet
samledes mindst 4 Gange om Aaret i Præstegaarden.
I hvert Specialdistrikt bestyredes Fattigvæsenet af
en af Præsten som Direktør og to Fattigforstandere bestaaende Fattigkommission. Fattigforstanderne valgtes af
Distrikternes Indvaanere, hvorpaa de valgte af Præsten
ved Haandslag i Fattigkollegiets Forsamling forpligtedes
til samvittighedsfuld Opfyldelse af deres Kaldspligter.
Valgbar — hedder det — er enhver, som fører en ret
skaffen, uplettet Vandel og er tilstrækkelig øvet i at læse
og skrive. Fattigkommissionen forsamler sig saa ofte,
som det gøres fornødent.
Hvad Fattigkassens Indtægter angaar, bestod disse i
Bidrag af Kirkekassen, Tavlepenge, Bøder o. desl., der
for Marstal Flække og Landdistrikts Vedkommende for
deltes efter Folketal. Hvad der iøvrigt udkrævedes, ud
rededes af Specialdistrikterne efter Jordenes Taksations
værdi.
Ansættelseskollegiet dannedes af Fattigkommissionen
og de sidst afgaaede Fåttigforstandere, der aarlig bestemte
Størrelsen af hver enkelts Bidrag til Fattigvæsenet. Regn
skabsførelsen og Bestyrelsen af den almindelige Sogne4*
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fattigkasse var overdraget til en af Fattigforstanderne, og
til Fattigkassen, der opbevaredes i Præstegaarden og var
forsynet med 2 Laase havde Præsten den ene og Kasse
reren den anden Nøgle.
Ogsaa for Flækken Marstal blev der samme Aar
d. 23. November givet et Regulativ for Fattigvæsenet,
der som hint hvilede paa Fattigvæsensanordningen for
Slesvig-Holsten af 29. December 1841.
Flækken udgjorde ét Fattigdistrikt. Præsten var For
mand og Protokolfører i Fattigkollegiet, 4 af Flækkens
Indvaanere Fattigforstandere. Naar disse valgtes, ledede
Aktuarius som Medlem af Stad- og Landretten i Ærøs
købing Valghandlingen. Ligeledes førte Aktuarius For
sædet i Ligningskollegiet.
En af Fattigkollegiets Medlemmer førte Regnskabet;
Indtægterne var de sædvanlige; og hvad der maatte mangle,
blev tilvejebragt ved Ligning paa alle Indvaanerne i Flæk
ken, uden Standsforskel, de uformuende alene undtagne,
saasom paa de udenfor Flækkens Distrikt boende Ejere af
Flækkens Grundstykker.
Disse Regulativer af den slesvig-holstenske Regering
var givet og trykt paa Tysk. Ved Siden af er saa til
føjet en dansk Oversættelse. At denne ikke altid er vel
lykket, faar man Indtryk af, naar man faar at vide, at
Kapitlet: „Aufbringung der Armenversorgungskosten“
er oversat: „Opbringelse af de af Fattigforsørgelsen opstaaende Omkostninger!“
Hvor den nuværende Fattiggaard i Marstal ligger,
laa i gamle Dage Fattighuset. En bekendt Original var
her Sidsel Tysker. Selv under Fattigforsørgelse kogte
hun Maden til de andre Lemmer. Og stor og stærk som
hun var, gav hun sig ogsaa af med at sørge for god
Orden og Tone. Hun svang Kommandostaven og ingen
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vovede at kny, En Dag var to Kvinder kommet op at
mundhugges. Sidsel stod ganske rolig med Næverne i
Siden og betragtede dem, og da det udartede til
Haandgribeligheder, gik hun rolig ind og hentede en
Spand Vand og uden at sige noget, tømte hun Indholdet
ud over de kæmpende Parter.
Det var store Dage for Sidsel, naar den venlige
Amtmand Grev Brockenhuus Schack inspicerede Fattig
huset, smagte paa Maden og undersøgte Forholdene. Alt
var i god Orden. Engang bemærkede dog Greven, at
det maatte være usundt, at saa mange Mennesker boede
sammen. „Hr. Greve!“, sagde Sidsel, „Intet Sted kan
være sundere. Vi er alle gamle Mennesker og ingen af
os kan dø!“
Ved Siden af, at Marstal Fattigvæsens Annaler for
tæller om mange hæderlige Mennesker, der uforskyldt
kom i Nød, er der ogsaa dem, der nu og da kom uden
for Lovens Grænser.
Om en Sømand fortaltes i sin Tid en Mængde
Historier. Han bærer dog næppe Ansvaret for alt, hvad
der tillægges ham. Manden maa have været Jige vel
befaren baade til Lands og til Vands. Engang optraadte
han som Missionær oppe paa Landet og foretog Indsam
ling. Midt under kom en Marstaller ind ad Døren, og
idet samme forsvandt den falske Missionær ud gennem
et Vindue. Ovre i Nakskov agerede han døvstum og
fik en anden til at gaa omkring med sig for at slaa
Penge, indtil han blev opdaget paa et Værtshus af en
Ommel-Skipper, som sad derinde. Derefter forsøgte han
sig ude paa Landevejen. Da en Herskabsvogn nærmede
sig, fik han en ligesindet til at klynge sig op i et Træ
og skære ham ned, som Vognen kørte forbi. Der kom
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nu en rørende Forklaring om en ulykkeligs Fortvivlelse,
der naturligvis resulterede i klingende Mønt.
Skønt han aldrig naaede ud over en menig Sømands
Stilling, havde han stadig Lyst til at spille Skipper. En
gang var han om Bord i en Jagt, der med Korn sejlede
op ad Elben. I Brunsbuttel gik han i Land, tog en Prøve
af Kornet med og rejste i Forvejen til Hamborg, hvor
han paa Børsen solgte Kornladningen — til største For
bavselse for Skipperen, der ankom et Par Dage efter. At
han ogsaa forsøgte sig i en Skippers Forretning med at
slutte Fragt og forhyre Søfolk, findes der ogsaa Beret
ninger om.
Engang rejste han hjem til Marstal. Om Bord paa
Skibet fortalte han en handelsrejsende en opdigtet Histo
rie om Forlis, ulykkelige Familieforhold og Fattigdom,
alt malet med de stærkeste Farver. Medlidenheden hos
de medrejsende blev saadan vakt, at der foretoges en
Indsamling til Manden. Da den rejsende kom til Marstal,
kom Sandheden for en Dag. Og da denne overøste
Plattenslageren med Bebrejdelser, svarede han blot med
et polisk Smil: Ja, var det ikke godt gjort! Hvorefter han
hilste dybt og forsvandt.

6. Den kommunale Styrelse.
I Aaret 1861 blev Marstal fra Flække ophøjet til
Handelsplads og samtidig blev et Regulativ for Handels
pladsens Styrelse givet af det kgl. Ministerium for Her
tugdømmet Slesvig.
Ifølge dette begrænses Marstal Handelsplads paa den
ene Side af Markskellet imod Marstal Landsbys og Guds
gavemarks Jorder, dog at det nu Ole Rasmussen Hansen
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i Marstal Landsby tilhørende, indenfor hin Grænse belig
gende Vaaningshus med Udhuse og tilliggende Gaardsplads og Have fremdeles skal henhøre til Marstal Landsby
og ikke til Handelspladsen.
Marstal Landsby og Gudsgavemark skulde vedblivende
have Skolevæsen sammen med Marstal.
Paa Handelspladsens Grund maatte i Fremtiden drives
borgerlig Næring i samme Udstrækning som paa Køb
stadgrund. For Borgerbrev skulde betales 9 Rd. 16 Sk.
Den som løste Borgerbrev, var berettiget til der at drive
enhversomhelst borgerlig Næring i hvilket som helst
Omfang, forsaavidt ikke almindelige eller specielle For
skrifter maatte medføre en Indskrænkning heri.
Handelspladsens økonomiske Forhold varetoges af en
Kommunalbestyrelse, bestaaende af Landfogden paa Ærø
samt 10 ulønnede, valgte Kommunerepræsentanter. Land
fogden var Formand og ledede Forhandlingerne i Møderne.
De første valgte Kommunerepræsentanter var: Sogne
læge Biering, Skipper Kristen Hansen Gothilf, Skip. Al
bert Kristian Kromann jr., Møller Juhl, Skip. Erik Albert
Boye sen., Skip. Hans Albert Hermansen, Skip. Hans
Albert Boye Kromann, Købmd. Hans Jakob Kristensen,
Smed Kristian Möllmann og Skolelærer J. H. Boye.
Af de gamle Kommissioner ophævedes Vægterkom
missionen og Vraagerkommissionen; sidstes Forretning
havde bestaaet i Udnævnelse af Vraagere samt Ligning
af Jordemødrenes Lønning.
Sandemanden vedblev at fungere som hidtil. Han
fik herefter Bestilling som fast Vraager, Torvefoged m. m.
Der oprettedes en Kommunekasse, ved hvilken Amts
forvalteren for Ærø blev Regnskabsfører og Kasserer mod
at erholde 80 Rdl. aarlig foruden fri Befordring.
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Efteråt Ærø var kommet ind under Kongeriget æn
dredes Regulativet 29. Marts 1867.
Derefter bestaar Handelspladsens Kommunalbestyrelse
af en af Kongen beskikket Formand samt en Kommunal-

Skipper Erik Albert Boye, * 1806 f 1884.
Første kongevalgte Fmd. i Marstal Kommunalbestyrelse.

repræsentation af 11 Medlemmer, valgt af Handelsplad
sens Beboere. Formanden indtager i denne Bestyrelse
samme Plads som Magistraten eller Byfogden i Køb
stæderne. Desuden vælger Kommunerepræsentanterne ved
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hvert Aars Begyndelse imellem sig selv indbyrdes ved
Stemmeflerhed en Formand og en Næstformand.
Der oprettedes en særlig Ligningskommission bestaaende af 9 Medlemmer. Kommunalbestyrelsen antager
en Kasserer og Regnskabsfører.
Af afdøde Marstal Borgere har følgende beklædt
Pladsen som kongevalgte Formænd: 1. Skipper Erik Al
bert Boye sen., 2. Mægler Ishøy, 3. Landvæsenskommis
sær, Møller Juhl, 4. Kancelliraad H. C. Grube, 5. Agent
Petersen og 6. Overlærer Lauridsen.
Hvad Marstal Landsogn angaar, har dette gennem gaaet en tilsvarende Udvikling fra et slesvigsk til et
kongerisk Landsogn. Den første Sogneraadsformand var
Amtsraadsmedlem Pasmus Hansen i Bondebyen (f 1898).
— Sognefogder i Marstal: H. C. Grube + 1911, C.
N. Rosenberg + 1893, Albert Carlsen + 1911. I Om
mel: Lars Krull f 1909.

7. Provinsialstænderne.
Efter at Frederik VI for Holstens Vedkommende
havde tiltraadt det tyske Forbund og for dette Hertug
dømmes Vedkommende forbundet sig til at indføre en
raadgivende Stænderforsamling, besluttede han i Resolution
af 28. Maj 1831 ogsaa at give Hertugdømmet Slesvig en
saadan Forfatning. Stænderforsamlingen skulde ordentlig
vis sammentræde hvert andet Aar. Efter at erfarne Mænd
fra begge Hertugdømmer havde afgivet Betænkning, ud
kom Forordning angaaende Provinsialstændernes Indret
ning i Hertugdømmet Slesvig af 15. Maj 1834.
Ifølge denne Forordning valgtes de deputerede paa
6 Aar. Ærø og Femern hørte til de saakaldte blandede
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Valgdistrikter, idet Købstad og Land her sloges sammen.
/ første blandede Distrikt var Ærøskøbing Valgsted.
Byen Slesvig var Forsamlingstedet for Hertugdømmet
Slesvig. Kongen valgte sin Kommissiarius, Forsamlingen
sin Præsident. I national Henseende var den første Sam
ling 1836 aldeles farveløs. Derfor kunde Repræsentanten
for Ærø, Bykasserer Klestrup i Ærøskøbing, tale Dansk i
Stænderforsamlingen — antagelig fordi han ikke var det
tyske Sprog mægtig —, uden at der blev taget Forargelse
deraf. Et Andragende af Nis Lorenzen fra Lilholt om,
at tysk Retssprog skulde afskaffes, hvor Undervisningen
var Dansk, blev der heller ikke lagt videre Mærke til.
Det blev begravet i Udvalg. Det var først i den 4.
Stænderforsamling 1842, at det nationale traadte i For
grunden. Købmand Peter Hjort Lorenzen fra Haderslev
mødte i denne Samling som Deputeret for Byen Sønder
borg og erklærede Gang paa Gang, at han kun vilde tale
Dansk. Det vakte en vældig Storm baade blandt Tyske
og Danske, og dermed var Modsætningen mellem Dansk
og Tysk skærpet til det yderste.
Hvad der særlig interesserer os i denne Sammen
hæng er, at Marstal Sogn ogsaa har nydt den Ære at
afgive en Deputeret til Stænderforsamlingen. Det var
Møller Bertel V^eber af Marstal Mølle. Han var født
1801 og Søn af den gamle Møller af samme Navn. I
sin Ungdom fo’r han til Søs, indtil han overtog Møllen
efter sin Broder Filip i 1836. Weber, der var en anset
og agtet Mand, blev paa Grund af den Sygdom, der
blev Aarsag til hans Død, hindret i at tage Sæde i For
samlingen*) Han døde 1851.
*) Mulig var Weber kun valgt som Suppleant. Det er ikke
lykkedes mig at faa fuld Klarhed over dette Punkt.
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Efter Foreningen med Kongeriget blev Ærø en Folke
tingskreds for sig (Svendborg Amt 7.) og har i Folke
tinget været repræsenteret af Assessor Steenslrup, Ærøs
købing, Toldforvalter Martensen, Marstal, Amtmand i
Svendborg Grev Brockenhuus-Schack og er det f. T. af
Gaardejer Jørgen Frederiksen fra Lolland.

Kirkens Historie.
1. Marstal Kirke.
Handelspladsen Marstals Kirke er en Sømandskirke.
Den blev bygget til en Sømandsbefolkning, og det er den
Dag i Dag fortrinsvis Sømænd og deres paarørende, der
sidder under dens Prædikestol. Kirken har ikke nogen
gammel Historie. I fordums Dage hørte Marstal til Rise
Sogn, og naar de gamle Marstallere skulde til Kirke,
maatte de enten til Fods eller til Vogns over Drejet eller
sejle over Graasten Nor. En Sidebygning i Rise Kirke
benævnes endnu Marstallernes Kirke, og en Plads ved
Siden af Kirkegaarden Marstallernes Holdeplads.
I Begyndelsen af det 18. Aarhundrede var Marstals
Befolkning tiltaget stærkt, og Ønsket om at faa en egen
Kirke blev mere og mere levende. I 1736 indgik Indvaanerne med en Ansøgning til Kong Kristian VI, som
de begrundede med, at de havde over en Mil til Kirke,
og at mange gamle og skrøbelige af den Grund i Aarevis ikke havde kunnet komme i Guds Hus. De androg
om Tilladelse til at bygge en Kirke og om Hjælp dertil,
hvorimod de tilbød at ville hente Materialierne frit, udføre
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alt [Haandarbejdet og tilstaa Præsten i Rise en særlig
Offerdag for hans forøgede Arbejde.
Andragendet blev bevilget, og en Kollekt blev for
anstaltet i alle danske og holstenske Kirker, som ind
bragte 1700 Rdl.*). Og en Dag i Februar 1737 blev
Pladsen til Kirke og Kirkegaard udvalgt og opmaalt af

Marstal Kirke.

tre af Marstals ansete Mænd. Disse var foruden Sandemanden Kromand Erich Albertsen og Christian Carl
Eschen, der i sin Ungdom var Skoleholder i Marstal,
men senere havde slaaet sig paa Sejladsen.
Det var den 1. April 1737, at Grundridset til den
*) Saaledes Hubertz. I Kaldsbogen staar: I Kirkens Bækken
indkom ved Indvielsen 77 Rdl. Kt.; ved Kollekt i Slesvig
1631 Rdl. 26 Sk., og i de danske Stifter 489 Rdl. 14 Sk. Kt.
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gamle Del af Marstal Kirke blev afstukket, og det første
Spadestik blev gjort til Kirkens Grundvold. D. 11. April
begyndte Murmester Hans Jensen Trap at lægge Grund,
og samme Dag blev Kirkens Grundsten nedlagt i det
sydvestlige Hjørne af Sognepræsten i Rise, Magister
Kuhlmann, „som derpaa staaende holdt en meget herlig
Oration og talte i mange Menneskers Nærværelse“.
Til at føre Tilsyn med Kirkens Opførelse og føre
Regnskaberne beskikkedes Christian Carl Eschen og Erich
Albertsen. Ifl. Optegnelser af Eschen ser Regnskabet
saaledes ud:

REGNSKAB
for de Materialier, som ere forbrugte til Marstal Kirkes Opbyggelse

ANNO 1737.
Rdl.

Først Tømmer, Lægter og Brædder, bekommet fra
Eckernførde af Købmand Claus Stitscher, som
med hans kvitterede Regning bevistes ialt for....
102,713 Mursten bekommet af Philip Andersen Reehoff,
Teglmester paa Holnæs, å 1000 4 Rdl. 1 Sk........
Endnu 1500 runde do. til Gesims å 1000 6 Rdl. . er
2 Læster Gullands Kalk købt i Svendborg af Købmand
Klingenberg, kostede med Toldbodklarering ialt ..
Endnu 76 Læster Gullands Kalk, købt af Albert Friis
her i Marstal å Læst 3 Rdl. 16 Sk................... er
11000 Tagsten å 1000 7 Rdl. 16 Sk.......................... er
Bly og Søm bekommet fra Lübeck, som kvitteret Reg
ning beviser.................................................................
Tre Kønrøgstønder for.......................................................
9500 Spaansøm å 1000 36 Sk..................................... er
Endnu 2400 Søm af forskellig Slags for........................
Endnu 1000 Spaansøm.......................................................
10 Ballier å 3 Sk.................................................................
2 store do., begge for.........................................................
8 Spande å 4 Sk..................................................................
Tre Bærebørre å 6 Sk.........................................................

Sk.

318 46
445
9

4

11 16

233 16
81 19

29 24
2 10
7 6
6 301/ »
36
30
24
32
24
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Smedens Arbejde efter Indgivende betalt med............
Bekommet af Nehls Glasser i Ærøskøbing 10 Vinduer
for....................................................................................
Endnu købt 14 Stk. Tømmer af Albert Friis................
Betalt Saveløn for 336 Al. å 1 Sk...................................
Endnu 9 Stk. Egestolper til Kalkkisten å 8 Sk.. .. er
Endnu 300 Loftsøm å 100 10 Sk............................... er
Endnu 100 Laasesøm for...................................................
Endnu 100 store Søm for.................................................
Endnu Pumpesøm for.........................................................
1738 d. 6. Marts bekommet af Hans Jebsen her ibid.
4 Tylter 2 Fjæle å 9 Sk.............................................
Do. af Claus Mortensen her ibid. bekommet en Tylt
for....................................................................................
Do. af Albert Friis her ibid. bekommet et Tylt og 2
Fjæle for........................................................................
D. 19. Marts bekommet af Jens Clausen i Ærøskøbing
6 Tylter å 2 Rdl. 8 Sk................................................
D. 25. Juli endnu af Jens Clausen bekommet 2000
Spaansøm å 2 Rdl........................................................
D. 6. Juli Erich Albertsen leveret 128 dobbelte Lægter
søm å 14 Sk............................................................ er
Endnu Erich Albertsen leveret 1106 enkelte Lægtersøm å 10 Sk............................................................ er
Endnu 744 Pumpesøm å 100 Sk................................ er
Endnu Erich Albertsen 6000 Spaansøm for..................
2de Voxlys............................................................................
Kalk og Disk.......................................................................
24 Alen fint Lærred til Messeskjorte og Alterdug å 12
Sk.....................................................................................
2 Lysestager paa Alteret, kostet i Lübeck....................
Syløn for Alterdug og Messeskjorte.................................
Endnu 2 tt Lim, som Skræderen forbrugte..................
Endnu 2de Messing Bækkener kom til Knap paa Spiret
vog 21/2 tt å 12 Sk.......................................................
Endnu et Tylt Fjæle, at klæde under Taarnet ............
Endnu Erich Albertsen betalt Fond-Stenen med..........
Endnu Bækkenet til Daaben.............................................
Endnu i Klokken betalt.....................................................

Rdl.
71

Sk.

16
5 16
7 16
1 24
30
6
7
2

6 12
1 24

1 45
13

4
17

2 14*/
1 5
48
1 24

6
4 24
28
8
30
1 40
32
1 32
5
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Rdl. Sk.

1 32
3 35

Endnu til Simengroth i Ærøskøbing betalt for Tømmer
Smeden endnu for Fløj og Stang og smaa Hængsler bekommet. Endnu Murmesteren, Tømmermesteren, Billed
hugger, Snedkeren og alle Arbejds-Mestre bet. ialt

975 35

Summa Summarum. . .

2352 46

„Forbemeldte nye Kirkes Bygning og Regnskab er
ved os tvende Mænd her i Marstal forestaaet, som dertil
er blevet udvalgt og beskikket nemlig: Erich Albertsen
og jeg Christian Carl Eschen og som Forstandere og
Regnskabsførere Forfærdiget og derpaa aflagt rigtig Regn
skab for hans Højærværdighed Biskop Ramus, Provsten
og en Kirkeskriver i Odense, saaledes at vi med en frelst
Samvittighed kan vidne Tor Gud og alle Mennesker, ej
i saa Maade at have forurettet nogen Skilling i nogen
Maade og ej derFor bekommet for al Umage nogen rin
geste Skilling, hverken for Rejsens Bekostning eller noget
i nogen Maade.“
Hvad Indtægtssiden angaar, viser en ny Ansøgning
til Kongen af 27. Juli 1737, at da man var kommet til
Murremmen, manglede endnu 600 Rdl. til Kirkens Fuld
førelse. Ogsaa denne Sum skaffedes til Veje ved „Hans
kongelige Majestæts Hjælp, saa at ingen i Sognet er
kommen nogen Skilling til Last eller Bekostning; hvorfor
den almægtige Gud Hans Kongel. Majestæt Kong Chri
stian den Sjette evig belønne.“
Alt var nu færdig til Indvielsen. Denne fandt Sted
d. 30. Juli 1738. En Kirkeindvielse var i de Tider en
meget sjælden Begivenhed, derfor samlede den en Mængde
Deltagere baade fra nær og fjærn. Indvielsen foretoges
af Biskop Christian Ramus fra Odense. Foruden denne
nævnes „Provst Steenlosius fra Bregninge, Magister
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Kuhlmann, Rise, de øvrige Præster her paa Landet, Rek
toren i Ærøskøbing og alle Degnene her paa Landet.“
Højtideligheden fandt Sted „i mange Menneskers Forsamling
og Overværelse, baade her fra Landet, saa ogsaa fra
Fyn, Langeland, Thorseng og alle omliggende Øer.“
Der nævnes ogsaa, at mange fremmede udenlandske
Præster og høje Personer var til Stede.
Biskoppen stod for Alteret og havde valgt til Tekst
den 122. Davids Salme, som han forklarede „meget her
ligt“. Denne Salme taler om Kirkebygningen, Kirkehuset.
„Vi ville gaa til Herrens Hus — for at prise Herrens
Navn — Ro finde de, som elske dig.“ Vi hører Bi
skoppens Stemme, idet han lykønsker Marstallerne til
den nye Kirke, og fordi deres Anstrængelse er blevet
kronet med saa smukt Resultat, og ønsker dem Naade
og Velsignelse i den nye Helligdom. Derefter indvier
Biskoppen Kirken i den treenige Guds Navn.
Derpaa besteg Provst Steenlosius Prædikestolen og
talte udfra 1. Pet. 2 . 5 om de levende Stene, det aandelige Hus og de aandelige Ofre. Er det ikke som om
vi hører Røsten fra hine længst forsvundne Dage. I kære
Marstaller! I har nu glædet eder ved at se Sten blive
lagt paa Sten og dette Kirkehus blive rejst! Men glem
nu ikke over Kirkehuset det aandelige Hus, ikke over de
døde Stene de levende Stene, ikke over de Ofre, I har
ydet, de aandelige Ofre! I har været med at lægge
Grundstenen, glem nu ikke, at Grundstenen er Kristus!
I Begyndelsen af September s. A. blev Stolestaderne
inddelt af Provst Kuhlmann og en Kirkeskriver fra Odense.
Først fik Kragnæs Bolsmænd og Hustruer hver sit Stade,
dernæst ^Ommels og Marstal Bolsmænd og Hustruer,
saa hvert Kaad i Kragnæs, Ommel og Marstal, Mand og
Kone, hver sit Stade. Endelig de andre Marstals Ind5
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byggere, som havde været behjælpelig med Kirkens Op
førelse; tilsidst Bolsmændenes Tjenestekarl og Tjeneste
pige; alle uden noget Vederlag eller Betaling. „Men
foruden det Stade“, bemærker Eschen, som for nær
værende er vor Hjemmelsmand, „som mit Kaad er be
rettiget, da er mig paa den Dag i alle Menneskers Over
værelse, til en Amindelse og Tak for al min Umage,
Møje og Bekostning af mine egne Penge foræret, til
skrevet mig og mine Børn efter mig det Mandstade inden
Døren ved Blokken. Da nu hver var vidende om, at jeg
havde først alle Regnskaber ført, forestaaet Bygningen,
desuden rejst 11 Gange til Odense til Biskoppen for
mine egne Penge og ej derfor hverken for Umage eller
Bekostningen bekommet den allerringeste Skilling, da jeg
dog ved ikke at være udkommet til min Part at forrejse
med 17 Rdl. C. og kan med en frelst Samvittighed vidne
for Gud ej at have forurettet Kirken til min Nytte eller
Gavn nogen Skilling“.
Foruden de to nævnte Mænd nævnes ogsaa en tredje,
som har indlagt sig Fortjeneste ved Kirkens Opførelse.
Denne Mand, hvis Navn er Albert Friis*), udmærkede sig
ved sin store og kæmpemæssige Styrke, hvorom der
endnu gaar adskillige Sagn. Ovre hos Greven paa Lange
land viste han saaledes sit Mod og sine Kræfter ved at
prøve Styrke med en uvan Tyr. Ved Kirkens Opførelse
siges han at have baaret de svære Tværbjælker, som
ligger over Kirkens Skib. En Tavle til hans Minde
findes ophængt i Kirken med følgende IndskriFt:
Hjælp Herrens Hus, det er ej Forliis;
Det tror Enhver, som skjønner.

*) Nogle paa Øen — hedder det i Danske Atlas — ere af stor
Styrke. Disse aflede deres Herkomst fra de gamle Frisere,
hvis Tilnavn de ogsaa bærer.
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Med en Skjerv her og hjalp Albert Friis;
Hannem Gud igen belønner. Anno 1737.
Han døde 26. August 1779 i- sin Alders 85. Aar.

Om Oprindelsen til denne Mindetavle fortæller de
gamle endnu følgende: Oprindelig skal Friis’ Navn have
staaet paa Prædikestolen, men da denne i Aaret 1767
blev ommalet af la Croix, blev Navnet slettet. Dette
satte det gamle Blod i saadant Oprør, at Kæmpen truede
med at ville oversmøre Prædikestolen med sin Tjærekost,
og blev først stillet tilfreds, da man lovede at ville give
ham en Mindetavle ud for hans Plads.
Kirken, der ligger paa det højeste Punkt i Byen
(12,5 M.), er bygget af Mursten med Kampesten i Sokkel
og delvis i Vestgavl. Paa Vestgavlen findes Navntræk
ket Chr. VI og Aarstallet 1737. Kirken er forsynet med
et Træspir og bestaar af Skib og Kor ud i et, der ender
i en femsidet Afslutning. Loftet er hvælvet Bræddeloft,
senere gipset.
Paa Grund af at der var saa smaa Midler til at
bygge for, blev Kirken fra først af ret tarvelig, det skor
tede baade her og der, og der trængtes derfor snart til
forskellige Reparationer og Nyanskaffelser.
Amtmanden Etatsraad Holger Scheel forærede d. 25.
Septbr. 1738 et nyt Alterklæde og en Messehagel til
Kirken, og af Inscriptionen paa Kalk og Disk ses, at ogsaa disse er en Gave til Kirken. Indskrifterne er saalydende: Gott zu Ehren und der Marstaller Kirchen zum
Zirde Haben dieses verehrt Hinrich Selck und dessen
Ehe Frau Catharina Selcken •/ Kauf- und Handelsmann
zu Neumiinster Pensionary zu Gottes Gabe auf Arroe
1742.
Allerede i 1759 maatte Spiret istandsættes og under
kastes en Hovedreparation, der kostede 139 Rdl. Cour.
5*
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Ej heller maa Prædikestolen have været synderlig solid
fra Begyndelsen af. Pastor Dyssel fra Nustrup, der i
1763 besøgte Marstal, bemærker herom i sin IndenlandsRejse: Uagtet Marstal Kirke er saa ny, maatte jeg dog
undre mig over Prædikestolens Brystfældighed, som kunde
give en Skiemtere Anledning til at dadle enten Prædikan
teres Hidsighed, eller Vedkommendes slette Tilsyn med
Kirken, helst da den har smukke Indkomster. Den var
saa aaben, at der let kunde hændes en Prædikant her det
Puds, som Kong Kristian den 3die i sine unge Aar gjorde
ved Munken til Worms, vid. Olear. Chron. P. 85. For
øvrigt beskriver han Kirken som meget simpel, men dog
smukt indrettet.
I Slutningen af det 18. Aarh. tiltog Marstals Be
folkning meget stærkt. Dette havde til Følge, at Kirken,,
den saakaldte „gamle Kirke“, blev for lille til at kunne
rumme alle. Det blev derfor besluttet at udvide Kirken
med en Tilbygning mod Nord. Denne Del af Kirken,
som stadig gaar under Navn af den nye Kirke, blev op
ført i Aaret 1771 med en Bekostning af 1068 Rdl. Cour.
1838 d. 29. Juli, 2. Sønd. eft. Trin. fejredes Kirkens
100 Aarsfest*). Kirken var smykket paa det bedste med
Lys i Kronerne. Ogsaa for Musik var der sørget. Den
73-aarige Sognepræst, Pastor Schaarup messede selv for
Alteret, medens den egentlige Festtale holdtes af den
personelle Kapellan, Pastor Warming. Der paatænktes i
Festens Anledning et Orgels Anskaffelse, men da der
tegnedes for lidt, gik Planen ind, og Sognepræst Ras*) I 1817 var Reformationsjubelfesten blevet fejret med stor
Højtidelighed. Paa Alteret saa man en Buste og et Billede
af Luther med flg. Indskrift: I Mørke det var, men Lyset oprandt — Thi han fremstod, og Sejer vandt. S. H. L. Provinzialber. 1818.
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müssen tilføjer: Vistnok uden Skade. Thi hvor Menig
heden nogenlunde talrig samles og synger med, savnes
det ikke, og hvor Orgelet indføres, forstummer gerne
Sangen alt mere og mere. Og han citerer i denne For
bindelse Cl. Harms Pastoraltheologi, hvor det hedder:
Auf das Singen wirkt die Orgel schädlich, sie befördert
die Singunfertigkeit.
Hvor meget der nu end kan ligge i denne Udtalelse,
har det naturligvis ikke forhindret, at ogsaa Marstal i
den Henseende er fulgt med i Udviklingen, at man har
faaet Kirkemusik*).
Da det gamle Orgel var blevet
temmelig ubrugelig, blev der gennem en Kreds af Me
nighedens Kvinder i 1904 skænket et nyt og godt Orgel
til Kirken.
Men i det store og hele vedblev Kirkens Indre at
være i en tarvelig og forsømt Tilstand, selv om der blev
gjort en Del ved Kirkens Indre i Fyrrene og Halvtredserne.
Saaledes beretter Sognepræst Rasmussen, at Kirkens
Lofter i 1843 blev gipset, en ny Altertavle og Døbefont
anskaffet, de gamle Stole i Koret blev borttaget og Koret
omdannet. Men samtidig klager han over, at Arbejdet
ikke blev udført som det burde, og at Bekostningen som
sædvanlig med alt, hvad der gøres for Kirkens Regning,
var langt større, end den burde være. Første Juledag
ved en højtidelig Menighedsgudstjeneste i den oplyste
Kirke blev Altertavlen afhyllet og Døbefonten taget i
Brug. Kirken var fyldt af Mennesker og Prædikenens
Thema var at vise: den ny Altertavles Samklang i sin
Fremstilling med Dagens festlige Betydning. Det første
*) 1863 fik Kirken et Harmonium, modtaget med adskillig Kritik
fra Menighedens Side. 1823 indførtes Ev. kristelig Salmebog
i Marstal Kirke, først i 1870 lykkedes det at faa Roskilde
Konvents Salmebog indført.
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Barn, som døbtes i den nye Døbefont samme Morgen,
var Degnens Hr. Lausens Søn, der bares til Daaben af
den paa Stedet værende ledige Kapellan, Pastor Jacob
sen*).
Men endnu var Stillingen i Begyndelsen af inde
værende Aarhundrede en saadan, at Kirken maatte nøjes
med den tarveligste og aller nødvendigste Vedligehol
delse. Ærø Kirkekasse havde i mange Aar ofret sine
Penge til at opføre og vedligeholde Skoler og tilsidesat
Moderen for Datteren. Navnlig var de gamle Kirkestole
i højeste Grad ubekvemme med deres smalle Bænke og
lodrette Rygge. Da Marstal Menighedsraad (1904—10)
ikke kunde formaa Kirkekassen til at gøre noget, beslut
tede man ved Indsamling af frivillige Gaver at forsyne
den gamle Kirke med ny og bekvemme Stole. Og da
først Sagen var sat i Gang, strømmede det saadan ind
med Bidrag, at der ikke blot blev Penge nok til Kirke
stolene, men baade Prædikestol og Alter blev restaureret
og en Korbue bygget. Arbejdet blev udført med Smag
og Kunstsans af marstalske Haandværkere og ledet med
stor Interesse af Menighedsraadets Medlemmer. Til Orgel
og Restauration af Kirken anvendtes c. 8000 Kr.
Hvad Ærø Kirkekasse angaar, da er denne Institu
tion af gammel Oprindelse. Ved kgl. Reskript af 13.
Februar 1584 forbeholdt Kong Frederik II sig jus patronatus over samtlige Kirker paa Als og Ærø og bestemte
samtidig, at alle Kirkernes Indtægter skulde anlægges til
deres eget bedste og ikke anvendes til andet eller i
*) I 1856 erstattedes Kirkens tvende Pulpiturer, der allerede
længe havde været brøstfældige, af nye. En Snedker Elholm
af Augustenborg udførte Arbejdet, hvorimod en herværende
Snedker nedlagde Protest uden dog at faa Ministeriets Med
hold.

71
nogen Maade formindskes. (Senere Reskripter har dog
tilladt, at Midlerne i anden Række ogsaa anvendes i andet
Øjemed som Skole- og Fattigvæsen). I hvert Sogn var
Sognepræsten i Forening med en formuende Sognemand
Kirkeværge under Tilsyn af Biskoppen over Fyns Stift.
Saaledes var Stillingen, da Marstal Kirke blev bygget og
Marstal udskiltes fra Rise som et eget Sogn. Hver Kirke
havde sin egen Formue og sine egne Indtægter. Ved
Adskillelsen led Marstal Kirke Uret. Skønt Billighed
maatte kræve, at det forenede Sogns opsamlede Kapitaler
var blevet fordelt efter Folkemængde, fik Marstal dog
intet.
Ved Reskript af 24. April 1741 blev alle Kirkernes
Midler slaaet sammen til et, og der udnævntes en Kirke
inspektør, der skulde aflægge Regnskab for Amtmand
og Provst. Senere blev der 2 Kirkeinspektører, en for
Als og en for Ærø. Ved et nyt Reskript af 16. Januar
1801 blev Kirkernes Bestyrelse henlagt under Fyns Stifts
øvrighed, og Provsten og Sognepræsterne dannede en
Kirkesession, til hvilken Kirkeinspektørerne aflagde Regn
skab. Til den trelaasede Kirkekasse havde Provsten, den
ældste Præst og Kirkeinspektøren hver sin Nøgle.
1819 blev Als og Ærø udskilt fra Fyns Stift og
ophøjet til et eget Bispedømme. Følgen heraf var, at Kirke
sessionerne blev ophævet 4. December 1822, hvorefter
Kirkerne kom under umiddelbar Bestyrelse af Amtmanden
over Nordborg Amt og Biskoppen over Als og Ærø
samt under Rentekammerets Overbestyrelse. Efter Krigen
1864 blev de ærøske Kirker henlagt under Fyns Stifts
øvrighed med Kultusministeriet som Overtilsyn.
Foranlediget ved et Andragende fra de daværende
Menighedsraad paa Ærø, nedsatte Ministeriet 1907 en
Kommission til at tage Forholdene ved Ærø Kirkekasse
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under Overvejelse.
Det nærmeste Resultat af denne
Kommissions Arbejde er blevet, at et særligt Syn har
foretaget en Undersøgelse af Øens Kirker, Ommel Kirke
undtagen, og at der for de nærmeste Aar er planlagt en
Række omfattende Arbejder ved Kirkebygninger og In
ventar, som sikkert vil sætte Øens Kirker i en mønster
værdig Stand.
Der findes den Mærkelighed i Marstal, at medens
Kirken tilhører Kirkekassen er Kirkeklokkerne Sognets
Ejendom. I 1776 havde den mindste af Klokkerne faaet
en Revne. Samme Aar den 16. Juni ankom den kgl.
priviligerede Klokkestøber i det Slesvig-Holstenske Kriesche
pr. Skib til Marstal med en ny Klokke til Rise Kirke.
Marstal Sognefolk benyttede sig af Lejligheden og bestilte
hos Mesteren en ny Klokke, idet han skulde omstøbe den
gamle; den skulde veje 500 ft og herefter blive den største
Klokke. D. 8. August samme Aar bragte Hans Henrichsen den ny Klokke hjem fra Eckernførde, hvor den var
blevet støbt, den vejede 550 ft og Regningen lød paa 177
Rdl. 1 Mark. Støbningen var særdeles smuk. Rundt om paa
det øverste af Klokken stod: Johann David Kriesche haver
støbt mig udi Eckernførde Aar 1776. Paa den ene Side
stod en Krone med Kongens Navntræk, paa den anden
Side ligeledes en Krone med følgende Vers af Datidens
Poet i Marstal, Skoleholder Andresen:
Heele Marstall Sogn og Bye
Har kostet denne Klokke nye
At ringe med ved Jordefærd
Og andre Lejligheder meer.
Gid hver en Lyd fra den mon gaae
Om Død og Dom os minde maae.

Dagen efter blev Klokken anbragt i Spiret, da man meget
længtes efter at høre den nye Klokke.
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Ved at efterse de nuværende Klokker i Marstal Kirke
vil man finde, at denne Klokke er blevet omstøbt i Aaret
1803 af P. Petersen i København. Det gamle Vers
findes endnu paa Klokken. Den mindre Klokke, der bærer
Fr. VI’s Navntræk er omstøbt Anno 1831 af J. F. Baseler
i Rendsborg.
Kaster vi endnu et Blik paa Kirkens Indre, lægger
vi særlig Mærke til Altertavlen af 1881, der er et Maleri
af Marinemaler Carl Rasmussen i Marstal, forestillende
Jesus, der stiller Stormen paa Søen, indfattet i en moderne
Ramme i gothisk Stil. Apostlenes Ansigter er af kendte
Marstalskippere, en Omstændighed, som ikke alle Menig
hedens Medlemmer har haft lige let ved at forsone sig
med. Dog kan dette ogsaa tale til Sømandsbefolkningen
om, at som Herren fordum hjalp Apostlene i deres Nød,
er han ogsaa rede til at hjælpe Nutids Sømænd og
Fiskere. Det tidligere Alterbillede: Kristus i Getsemane
findes nu anbragt paa Kirkens søndre Væg. I Koret be
mærker vi endnu Døbefonten, som er langt ældre end
Kirken. Det er en romansk Granitfont, som tidligere
har staaet i Tranderup Kirke, hvor man i Stedet ønskede
at faa en nyere og mere moderne og derfor overlod
Marstal Kirke denne Antikvitet. De to store Malmstager
paa Alteret er skænket 1783 af Skipperen Albert Hermansen og Hustru Ellen Alberts i Marstal. I den Anled
ning blev af H. Andresen forfattet flg.:
TANKER
over

De tvende Lysestager, som til Marstals Kirke blev
foræret og der opsat paa Alteret
Søndagen 9. Februar 1783.

Saa ses i Dag en smuk Zirat,
Vor Marstalls Tempel nydet!
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En gavmild Haand der op har sat,
Og paa dens Alter ydet
Toe Lyse-Stager, som skal staae
Til Ziir og Brug derinde,
Hvorved at Giveren mon faae
Et evigt Ære-Minde;
For Efterkommerne det vil
Et smukt Exempel blive,
At hvem, som haver Raad dertil,
De og maa noget give;
Som være kan til Gavn og Ziir
Og Herrens Hus til Ære;
Ja den der saadant villig giir
Bør billig yndet være.
Saa takkes da vor Hermandsen
Som til Foræring sætte
I Kirken Lysestager hen!
Ved ham vi ønske dette:
Gud giv, at Ordets Lys det maae
Bestandig klart her brænde;
Og Ordets Lysestage staae
Hos os til Verdens Ende!

Paa Alteret findes tillige et stort Zink-Krucifiks,
bekostet af Marstal Menighed i Anledning af 400 Aars
Festen for Luthers Fødsel d. 10. November 1883.
I Skibet lægger vi Mærke til 3 Malmkroner. Den
største bærer som Indskrift Bogstaverne A. H. M. S. —
R. A. S. — Anno 1769. Paa den næststørste staar
skrevet: Her Lieuten. og Controleur Falmer i Marstal og
Fru Nicoline Christi: Almer 1798. Den mindste Malm
krone er uden Indskrift. I den nye Kirke findes endnu
en Glaskrone, der er sammensat af 2 Kroner, der tid
ligere var anbragt i Koret, men i Tidens Løb var blevet
en Del beskadiget. Kronerne blev i sin Tid skænket af
den samme Skipperfamilie, som har skænket Alterstagerne.
En særlig Prydelse er Kirkens 4 Skibe. De 3
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ældste, Jagten „Sejrskransen“, „Kronprinsens Ønske (Fre
derik VI)“ og „Kristian“ IX (fh. Ærø) stammer fra det
18. og Begyndelsen af det 19. Aarhundrede*). Om det
største fortælles, at det af et Marstalskib skal være opfisket i Nordsøen og skænket til Kirken. Fuldskibet
„Immanuel“ er ophængt i Slutningen af forrige Aarhun
drede. Naar Skibene har trængt til at komme i Dok, er
de blevet nedtaget og restaureret af Sognets yngre Sømænd. Tidligere blev de efter endt Udbedring baaret
igennem Gaderne, og Dagen endte med en Festlighed.
Ifølge gammel Skik opbevares Navnene paa dem, der har
ofret Arbejde paa de gamle Skibe, idet Træpinde med
Navnene findes nedlagt i Skibene.
Det er utvivlsomt, at disse Skibe gennem Tiderne
har haft deres Mission. De gamle Sømænd, der for kor
tere eller længere Tid siden er „skejet“ ud, og som
nyder en velfortjent Hvile i Land, minder Skibene om
fordums Dage, om hvad der blev oplevet under et langt
Sømandsliv i Rig, Ruf og Kahyt. Mange Minder om
naadig Bevarelse i farefulde Situationer kan de gamle
Skibe kalde frem i Erindringen! Og naar Hustruer, Døtre,
Søstre sidder om Søndagen under de gamle Skibe, mens
Mand, Søn, Broder er ude i Gerningen paa Havet, da
hjælper de gamle Skibe til at faa Billedet frem af det
Skib derude, hvis Planker er betroet ham, som staar
Hjertet nærmest, og sammen med Tanken faar ogsaa
Bønnen Flugt. I en Sømandsmenighed hører det med til
Kirkebønnen at bede for dem derude, at deres Gerning maa
lykkes, at de maa blive bevaret under al Nød og Fare,
og at de, der maa savne Hjemmets Kirkegang, dog maa
finde aandelig Opbyggelse. De gamle Krigsskibe frem‘) Kronprinsens Ønske blev ophængt 1778, Fregatten Ærø 1804.
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kalder Erindringer hos de gamle Veteraner om de Dage,
de stod om Bord og kæmpede mod Fædrelandets Fjender.
Fra gammel Tid er det Skik i Marstal om Foraaret, før
Skibene gaar ud, at holde Åfskedsgudstjeneste. Saa kom
mer de i Flok og sidder i Rad Mand og Hustru og
Børn for endnu en Gang at være sammen i Herrens
Hus, baade de som gaar ud, og de som bliver hjemme.
Inden dette Afsnit afsluttes, skal anføres, at der
1893—94 blev opført en Filialkirke i Marstal Landsogn
mellem Byerne Ommel og Kragnæs. Kirken, der er op
ført af Arkitekt N. Jacobsen, er opført af røde Mursten i
Rundbuestil. Koret ender med tresidet Afslutning. Kir
ken er dekoreret i oldkirkelig Stil, og Altertavlen er et
udskaaret Kors, hvorpaa staar Skriftsproget: I ere dyre
købte! Ommel Kirke indviedes den 6. Maj 1894 af Bi
skop Stein i Odense, er bekostet af Ærø Kirkekasse for
en Sum aF 22,000 Kr. og har 300 Siddepladser. Klokken,
der er en Staalklokke, er støbt i Bochum 1893. Foruden
et Præsteværelse ved Koret findes et Venteværelse for
Kirkegangskoner ved Siden af Vaabenhuset.

2. Kirkegaard.
Marstal Kirkegaard*) har ligesom Grunden, hvorpaa
Kirken er bygget, altid været Sognets Ejendom. I Tidens
Løb er Kirkegaarden flere Gange blevet udvidet. Lige
som der i det 18. Aarh. maatte skaffes mere Plads inde
i Kirken ved Tilbygning af en Fløj, maatte der ogsaa
*) Paa en Gravsten læstes følgende ejendommelige Indskrift:
Her hviler N. N. til Ankers med sin Kone, de lette ikke
før de stande for Guds Trone.
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skaffes større Begravelsesplads. I det 19. Aarh. udvide
des Kirkegaarden ikke mindre end 3 Gange.
I den første Tid gik det som det bedst kunde. En
hver tog sig Gravsted, hvor han vilde. Ingen holdt
Orden, og der fandtes hverken Veje eller Gange. Senere
indsattes to Mænd til at anvise Gravsteder, dog blev
Forholdet ikke synderligt bedre. Ved Sognepræst Ras
mussens Anstrængelse lykkedes det at faa Orden i
Sagerne. Ved Regulativ og Reglement for Marstal Kirkegaard af 3. Juni 1845, som endnu er gældende, bestemtes,
at Forstanderskabet bestaar af 4 Medlemmer, valgt af
Sognets bosiddende Familiefædre. Desuden har Sogne
præsten Sæde og Stemme i Forstanderskabet. Kirkegaarden blev nu planeret, besaaet med Græsfrø, Gange blev
afsat, Alleer plantet, forsvarligt Hegn opført, og de mange
Udgange til Kirkegaarden fra private Huse lukket.
Gennemførelsen af den nye Ordning stødte paa adskillige
Vanskeligheder og voldte Forstanderskabet ikke faa Ube
hageligheder, men da Planen var udført, og Kirkegaarden
fra et Kaos var forvandlet til en mønsterværdig Begravel
sesplads, vakte det alles udelte Tilfredshed. Siden da
har Marstal Kirkegaard været omfattet med stor Interesse
fra Befolkningens Side, og mange fremmede har i Tider
nes Løb beundret den velholdte Kirkegaard. At der er
stor Trofasthed overfor de dødes Grave, overbevises man
om ved at se de store Skarer, som særlig Lørdag og
Søndag valfarter til Kirkegaardene. Der findes næppe
mange Kirkegaarde i Landet, som røgtes bedre. Hver
enkelt Gravhøj er som en lille Helligdom, der værnes og
plejes af kærlige Hænder. Paaskemorgen tidlig samles
gerne en Skare Mennesker paa Kirkegaarden, og der hol
des da en kort Andagt og synges et Par Paaskesalmer.
Kirkegaarden har hidtil haft sin væsentligste Indtægt
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af en Kopskat, der aarlig svares af Sognets voksne Be
boere. I Regulativet af 1845 bestemtes, at det modSyd
til Kirkegaarden stødende Stykke Jord og tillige saa meget
af Toldforvalterens Have, som var fornødent for at give
Kirkegaarden en regelmæssig Figur, skulde indkøbes, i lige
Maade 2 smaa forfaldne Huse Vest for Kirken, naar Lej
lighed gaves. Da man imidlertid ikke kunde blive enige
om Prisen med Ejeren om det Stykke Jord paa 3 Skp.
Land, der senere benævntes den ny Kirkegaard, blev
dette først indkøbt i 1866 og 1868 indtaget til Kirkegaard.
Derimod var det Stykke af Kirkegaarden, som ligger mod
Vest ud til Landevejen, tidligere indtaget og indviet Kristi
Himmelfartsdag 1852. Den første, som blev begravet her,
var mærkeligt nok en af de Mænd, som havde rydeliggjort Pladsen. Under Arbejdet havde han ytret til den
anden: Gud ved, hvem her skal hvile først! Maaske du
eller jeg! Han druknede under Langeland nogle Maaneder
før Begravelsen. Til stor Gene for Færdselen var Kirke
stræde oppe ved Kongegade saa smalt, at Vogne næppe
kunde komme forbi hinanden. For at raade Bod herpaa,
blev Muren i 1872 flyttet nogle Alen ind paa Kirkegaarden, og i 1880 erstattedes Muren af et Jernstakit.
I Aaret 1895 stod man atter overfor Spørgsmaalet
om en Udvidelse. Efter adskillige Forhandlinger blev
det besluttet ganske at nedlægge den gamle Kirkegaard
med dens 1900 Gravsteder i Løbet af 20 Aar og at ind
købe 3 Tdr. Land ved Ommelsvejen til en ny Kirke
gaard for Handelsplads og Landsogn. Jorden betaltes
med 22 Øre □ Alen, og Kirkegaarden indviedes i 1896.
I 1905 indrettedes der i Forbindelse med Materialhuset et
Ligkapel.
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3. Præstegaard og Præster.
Efter at Marstal Kirke var opført 1738 og Marstal udskilt
fra Rise som eget Sogn, maatte det næste Skridt blive at
at faa en egen Præst for Marstal. Dette skete dog ikke
straks. Marstal blev endnu en Aarrække ved at høre til
Rise som Anneks. Dog varede det ikke længe, inden en
residerende Kapellan udnævntes for Rise og Marstal
med Forpligtelse til at bo i Marstal. Et Bondehus i
Marstal blev indkøbt til Præstebolig for 221 Rdl. C.,
hvilken Sum blev laant af Rise Kirke og tilbagebetalt af
Marstal Kirke 1756. Denne Bolig, der var beliggende i
Kongegade Matr. Nr. 317, var imidlertid saa indskrænket
og tarvelig og tillige saa forfalden, at Pastor Schaarup,
der i 1820 blev forflyttet fra Tranderup til Marstal, ikke
kunde være tjent med at bebo den. Ved Mageskifte mel
lem Kirken som Ejer af den gamle Præstegaard, hvilket
Navn Ejendommen i Kongegade stadig bærer, og Skipper
Albert Hermansen som Ejer af den nuværende Præste
gaard, kom Embedet i Besiddelse af et i 1805 bygget
og særdeles solidt og velindrettet Hus. Kirken gav 1000
Rdl. Cour. i Bytte. Præstegaarden i Marstal, der nu
anses for at være lav og gammeldags, benævnes af Dr.
Hiibertz i 1834 som den største og smukkeste paa Ærø.
Medens den gamle Præstegaard blev vedligeholdt af Kir
ken, blev det paalagt Præsterne selv at vedligeholde den
nuværende Præstegaard. Haven er paa 2 Skp. Land, efter
Marstal Forhold særdeles god. I 1843 blev Haven om
lagt af Pastor Rasmussen, en Del Træer borttaget og
nye plantet i Stedet. En lignende Forandring fandt atter
Sted med Haven i Aaret 1905.
Præstegaarden med sine 12 Fag Hus var oprindelig
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af Bindingsværk og tog sig med sin smukke Hoveddør
med Messing Dørhamre særdeles smuk ud. I 1867 for
andredes Bindingsværket til Gaden og til Dels til Haven
til Grundmur, og de gamle Vinduer med smaa Ruder
ombyttedes med Vinduer med større Ruder, hvad der i
arkitektonisk Henseende langt fra var en Vinding. I
1906 faldt den sidste Rest af Bindingsværk mod Gaard
og Have, og der foretoges tillige en Forandring i Husets
Indretning, hvorved Præstegaarden har vundet betydelig
i Hygge.
Til en Præstebolig i gamle Dage hørte altid en
Gaard, og i Reglen var det den bedste Gaard i Byen.
Omvendt er det gaaet i Marstal, og Aarsagen dertil har
sikkert været den, at Marstal saa forholdsvis sent fik sit
Præsteembede. Hvorledes Jorden er blevet tillagt Kaldet,
er ikke ganske klart. Rimeligvis har de tre Byer Marstal,
Ommel og Kragnæs indrømmet Sognepræsten Græs
ningsret til et vis Antal Høveder paa Fællesmarken.
Jordlodden, der er 12 Tdr. Land stor, er beliggende i
Grænseskellet af de nævnte Byer. Først senere blev
Marken indhegnet og først Tid efter anden pløjet og ind
taget til Kornavl. Paa Grund af Markens Lidenhed og
fjærne Beliggenhed blev der i 1845 ved Resolution givet
Tilladelse til, at der ved Lejlighed maatte købes en Jord
lod nærmere ved Byen. Denne Tilladelse er imidlertid
ikke blevet benyttet. Siden 1852 har Jordlodden været
bortforpagtet, og i Aaret 1894 blev den skilt fra Sogne
kaldet og henlagt til Kaldskapellaniet, idet der samtidig
opførtes en Kapellanbolig paa Møllevejen. Denne Bolig
er opført af Kaldet.
Naar der i det følgende fortælles lidt om Præsterne
i Marstal i gamle Dage, er Stoffet væsentlig hentet fra
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Optegnelser, som tilhører Embedet. Da Rise og Marstal
blev adskilt i to Sogne, var Ærøboen Mag. Johan Anthonius Kuhlmann Sognepræst i Rise, hvortil han var kaldet
1731. Efter at Kirken i Marstal var indviet 1738, maatte
han tillige betjene denne Kirke, og Menigheden i Marstal
gav ham frivilligt en ekstra Offerdag for hans forøgede
Arbejde. I 1739 Fik han en Medhjælper i Kapellanen Stefan
Didriksen Dresing, der 1741 blev Præst i Tranderup. 1743
blev der oprettet et residerende Kapellani for Rise-Marstal.
Lønnen var foruden Højtidsoffer 150 Rdl. samt 100 Rdl.
af Kirkerne. Arent Pedersen Falenkamp var res. Kapel
lan fra 1743—47. Han har antagelig faaet Bolig i Mar
stal i Kongegade, maaske 1745. I Rise Kirkebog føres
fra dette Aar de to Sogne hver for sig. Han døde som
Provst i Bregninge 1772. Hans Eftermand var Nord
manden Peder Areniien Kierulf, der 1761 kom til Bjerreby
og Sludstrup i Sjælland. Samtidig ansøgte August Henrichsen, der efter Provst Kuhlmann (f 1753) var blevet
Sognepræst i Rise, om, at det residerende Kapellani
maatte blive nedlagt, og at han maatte nøjes med at
holde en personel Kapellan. Dette Andragende blev ikke
blot aFslaaet, men det blev samtidig bestemt, at Marstal
ved første Embedsledighed skulde have sin egen Sogne
præst.
Kierulfs Eftermand i Marstal blev Jacob Utzon Horne
mann, der kom hertil fra Viborg, hvor han tidligere
havde været Præst. Hans Hustru var Margrete Dorothea
Sadolin. Vi faar et hyggeligt Indblik i den daværende
Kapellanbolig i Kongegade gennem følgende Omtale af
Mag. Dyssel, der med Familie besøgte Marstal i Aaret
1763: „Vores Herberge var godt, saa vi intet manglede;
og ikke langt fra boede den residerende Kapellan Hr.
Hornemann, en meget from, stille og oprigtig Mand; han
6
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besøgte os og vi ham i sit Hus, hvor han som Musicus
ex professo fornøjede os meget. Han forstod at behandle
adskillige Instrumenter, især Harpe, tilligemed VocalMusiken. Hans Kiæreste (Hustru) spillede ret artig paa

Pastor Hornemann.

Claveer og sang derhos, saa de to allene kunde anrette
en hel Concert. Deres Høflighed og Godhed imod os var
indtagende; et fromt og stille Væsen zirede dem begge,
og det glæder mig, at han, som jeg siden har hørt, er
blevet Stedets Sognepræst, da Byen Marstal er blevet et
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Kald for sig selv. Jeg hørte ham prædike med megen
Opbyggelse.“*)
I Aaret 1766 blev August Henriksen forflyttet til
Idestrup paa Falster, i hans Sted blev Hans Tage Fabri-

Margrete Dorothea Hornemann, f. Sadolin.

cius Sognepræst i Rise, og samtidig blev Marstal et selv
stændigt Sognekald, idet Pastor Hornemann blev ud*) I Wibergs Præstehistorie staar flg. om Hornemann: En her
lig Fader, en from retsindig Mand med sandt Geni til Musik
og Digtekunst; en god Philolog, men gammeldags Theolog;

6*
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nævnt til Sognepræst. Han blev saaledes Marstals første
Sognepræst. Enkepensionen til Provst Kuhlmanns Efter
leverske blev fordelt mellem begge Embeder, idet der af
Rise Kald skulde svares 45 Rdl. og af Marstal 15 Rdl.
aarligt.
Kneb det i hine Tider haardt for Skoleholderen at
faa sin lovlige Løn, havde det ogsaa undertiden sine Van
skeligheder for Præsten. Saaledes fik samtlige Bolsmænd i Gudsgave Lehn i 1770 Tilhold om at yde Pastor
Hornemann den ham tilkommende Tiende af alle Slags
Korn „i rette Tid og saaledes, som enhver med god Sam
vittighed agter at forsvare“. Lidt senere var det galt
med Grisetienden fra nogle af Bønderne, hvorfor det
blev bestemt, at der kun maatte ydes Galtgrise, „og det
ikke vantrivelige, ikke af de sletteste, men forsvarlige og
trivelige, saaledes som de agter at forsvare for Gud og
tilsvare for deres foresatte Øvrighed.“
Ved kgl. Resolution af 1779 ang. Kirke- og Præste
renden paa Ærø blev fastsat følgende Bestemmelser:
Enhver Tiendeyder er forpligtet til, naar Høsten er, at
angive sin Markavl, medens Tiendetageren har Ret til at
tælle, medens Sæden staar paa Marken. Der tilkommer
Tiendetageren den 20de Kjerve eller den 20de Del af alt
det, der bliver saaet, som skal køres lige af Marken og
hjem til Tiendetageren, naar det ikke er over en Mil.
For ikke at gøre nogen af de tvende Parter Uret, fast
sættes følgende som Regel: a) Den som ikke af Ube
tænksomhed eller hændelsesvis, men i et ondt Forsæt
en højst ærværdig Præst, der allerede her paa Jorden var
som udenfor denne Verden med Tankerne i Himlen; havde
det blide Jesussind mod alle og levede et Engleliv i søde
Andagtsfølelser. Hustruen var overmaade vindskibelig og;
sparsom.
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gør en urigtig Angivelse af sin Tiende, skal betale 1ste
Gang 5 Rdl., anden Gang belægges med 8te Dages
Fængsel og 3dje Gang med 14 Dages Fængsel; og at
b) Angivelsen skal ske til Præsten og Kirkens Forstander,
saasnart Kornet er opbundet, og naar det er sket, maa
Præsten og Kirkens Forstander tælle med, enhver en halv
Dag, enten Formiddag eller Eftermiddag, og naar det er
sket, maa enhver indkøre sit Korn. Endelig bestemtes, at
Kodboer og Inderster af den dem tillagte nye Jord i Stedet
for Tiende in natura skulde betale 12 lybsk Skilling af hver
dem tillagte Tønde Land eller P/s lybsk Skilling af hver
Skæppe Land til lige Deling mellem Kirken og Præsten.
I Marstal Kaldsbog siges om Hornemann, at hans
Minde lever i Menigheden som den agtede Sjælesorgers,
og at han ogsaa udenfor Sognet var anset som en dygtig
Mand. Han døde 11. August 1787 i en Alder af 68 Aar
og blev begravet i Kirken foran Alteret. Det var utvivl
somt denne Grav, der kom til Syne ved Altergangen den
12. Februar 1862, da Gulvet i Gangen et Par Alen fra
Koret pludselig sank under Altergæsterne. Man fandt
ved denne Lejlighed Levningerne af en Kiste og et men
neskeligt Skelet. Aabningen blev udfyldt med Jord, medens
Graven forøvrigt forblev urørt.
Enken sad tilbage i trængende Omstændigheder med
7 Børn, hvoraf 5 var uforsørget. Pensionen af Kaldet
til Enken blev fastsat til 40 Rdl., men da Provstinde
Kuhlmann endnu levede, kunde denne Byrde ikke straks
lægges paa Embedet. Enken ansøgte derfor Kongen om
at maatte nyde 80 Rdl. af de ærøske Kirker i aarlig
Pension. Der blev tilstaaet hende 40 Rdl. aarlig af Kir
kerne fra Naadsens Aarets Udløb, indtil den anden Enke
i Kaldet døde. Da skulde Kirkernes Forpligtelse ophøre,
og Pensionen siden udredes af Embedet.
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En af de 7 Børn*), som Pastor Hornemann efterlod sig,
var den senere saa berømte Professor i Botanik ved Køben
havns Universitet, Etatsraad Jens Wilken Hornemann, Flora
danicas Udgiver. Han blev født i Marstal Præstegaard 6.

Professor Hornemann.
Efter Konstantin Hansens Maleri paa Frederiksborg.

Marts 1770 og døde i København 30. Juli 1841. Indtil sit
14. Aar var han hjemme, og 17 Aar gi. mistede han sin
*) En Datter, Ellen Katrine, var gift med Præsten Morten Bredsdorph
i Vester Skerninge; fra dem nedstammer denBredsdorphske Slægt.
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Fader. Han maatte nu selv tjene sit Brød; ved Siden af
studerede han Medicin og blev en af Professor Vahls
kæreste Disciple. I 1798 gjorde han en Udenlandsrejse
sammen med Henrik Steffens. Han omtales som en nobel
og fint dannet Mand, der stadig vedblev at nære stor
Kærlighed til sin Fødeby, hvilket han bl. andet viste ved
særlig at tage sig af unge studerende fra Ærø. Dr.
Hubertz omtaler ham i sin „Beskrivelse over Ærø“ paa
følgende Maade: „leg skal ikke omtale denne Mands For
tjenester af den botaniske Videnskab, som langt over
min Ros. Saameget vil jeg kun sige, at enhver, der ved
hans Vejledning har dyrket Botaniken, vil erindre sig den
elskelige Lærer med Taknemmelighed og Hengivenhed.“
Den anden Sognepræst i Marstal var Hans lensen
Holm. Han kom hertil fra Ærøskøbing, hvor han forud
var residerende Kapellan*). Han var Enkemand og havde
sine to ugifte Søstre i Huset hos sig, medens en tredje
Søster, Md. Curtius, der var Præsteenke, ligeledes boede
i Marstal. Som omtalt andetsteds tog han sig med Iver
af Skolevæsenet, idet det ved hans Anstrængelse lykkedes
at faa en ny Skole opført i 1790—91. Hans Navnetræk
blev sat over Døren, og i Skolestuen ophængtes en Minde
tavle med flg. Vers, forfattet af Skoleholder Andresen:
Her skal nu Ploven ingen Fuure
Omvelte meer paa dette Stæd;
Thi inden disse Steen og Muure
Udstrøes maa en anden Sæd,
Som voxe skal for Evigheden,
Jehova! lad den Fremvæxt faae!

*) De residerende Kapellaner i Ærøskøbing havde Forpligtelse
til at vikariere for Øens Præster og fik herfor en aarlig Of
ferdag i alle Kirker. Embedet nedlagdes 1809. I 1813 op
rettedes et Kateketembede.
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Udgyd din Dug paa Plantesteden,
At mange, mange Væxter maae
Opelskes her, til Tiden endes
Udi velsignet salig Flor,
O Fryd for Himlen! kan det kiendes
At Høsten hist vil blive stor!

Pastor Holm, der fra 1795 tillige var Provst, var en
meget yndet og saare omgængelig Mand. Han var be
kendt for sin store Godgørenhed. Han døde 70 Aar gi.
18. December 1799 og er antagelig ligesom sin Formand
blevet begravet inde i Kirken, da det var almindeligt i
de Tider.
Marstals 3dje Sognepræst var Bernhard Matthias
Wedel. Han var en Godsejersøn fra Jylland og havde
som sin Forgænger forud været Kapellan i Ærøskøbing.
Han var gift med Ane Magrethe Dorothea Elisabeth
Foltmar, hvis Fader var Tapetvæver i København. I
Begyndelsen var Wedel meget agtet og afholdt, men en
stor Børneflok og ulykkelige Familieforhold beredte ham
efterhaanden megen Kummer og Armod, og selv henfaldt
han til Drikfældighed. Desuagtet bar Menigheden over
med ham paa Grund af hans øvrige gode Egenskaber,
men tilsidst blev han saa nedbrudt paa Sjæl og Legeme,
at han maatte søge sin Afsked. Kort efter døde han 1.
December 1819. Han ligger begravet under Kirkemuren
paa det Sted, hvor Prædikestolen havde sin Plads indtil
1905. Paa Epitafiet i Muren staar flg.: Her hviler Støvet
af Bernhard Matth. Wedel født 3 Oct 1759 død 1 Decbr
1819 i en Alder af 60 Aar 2 Maaneder. Udi 30 Aar
var han Religionslærer først residerende Kapellan i Ærøs
købing 10 Aar og derefter Sognepræst 20 Aar for Mar
stal Menighed.
Af de 8 Børn kom de to yngste i Huset hos Far-
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broderen Amtsprovst Dr. Wedel*) i Skaarup og blev af
ham oplært paa Seminariet. En Søn, Lago Wedel, var
Kirkeværge og boede i Marstal.
I en Indberetning om Marstal Præstekalds Beskafenhed 1812, klager Pastor Wedel over forskellige For
hold. Præstegaarden, som da netop var 100 Aar gammel,
siger han, er en slet, overalt utæt og meget ubekvem
Bolig, især for saa talrig en Familie som min. Stuehuset
bestaar af 10 Fag, Udbygningerne af 14 Fag. Af Inven
tar i Præstegaarden findes kun en liden Jern-Vindovn
med Tud og Tromle og tilhørende løbende Jernrør paa
Loftet til Skorstenen, hvorved det er gjort muligt, at
Præstens Studerekammer kan opvarmes. Ved Bryllupper
hænder det, at de ofrende, især naar de ikke bydes med
til Spisning, nøjes med kun at lægge paa Alteret 1 —7«
Sk., ja Børn endog ofte en Drilling! hvilket altid er et
saare ubehageligt Syn for en ærekær Præst. Endvidere
hedder det: Til et Gravamen for Præsten i Marstal reg
ner jeg ogsaa billig den Skik eller Uskik, der stedse har
været brugelig her i Flækken, at Præsten møder i Huset
ved ethvert Lig og følger det til Graven, uden derfor at
erholde en eneste Skilling, endskønt Flækken er langt
større og rigere end Ærøskøbing, hvor Præsten betales
for denne sin Ulejlighed. Ved Midsommerstiende sker
den allerstørste Fornærmelse imod Kirke, Præst, Degn
og de fattige. Har man f. Eks. 24 Lam, saa hedder det
af Bonden: de 9 er mine egne, de øvrige er mine Børns
og Tjenestefolks, følgelig offererer jeg intet levende Lam.
Og endskønt jeg mange Gange har sagt Vedkommende,
at alt, hvad der fødes paa Avlingen, skal der tiendes af,
*) Blev kaldt „Paven i Skaarup“, medens hans samtidige Pa
stor Colding i Gislev gik under Navnet „Kongen i Gislev“.
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og at man ej maa betale sin Folkeløn i Naturalia, saa
har jeg dog hidindtil i denne Hensigt intet kunnet udrette.
Hertil kom, at Enken, Madam Hornemann, endnu levede og
fik i Pension 40 Rdl., som til Fordel for Enken, men til

Pastor Schaarup.

Skade for Præsten, ifl. en senere Kancelli-Ordre udbe
taltes i S. H. Kurant i Stedet for som oprindelig i D.
B. S.
4. Wedels Eftermand var Nicolai Schaarup. Denne
var 1798—1803 resid. Kapellan for Vestenskov paa Lol-
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land, fra 1803—1820 Sognepræst i Tranderup paa Ærø,
og fra 1820 til sin Død d. 10. Februar 1843 Sognepræst
i Marstal. Han var i sine yngre Aar bekendt som en
god Taler og en fortrinlig Sanger og bevarede gennem
Aarene sin Agtelse som dygtig og brav Præst. Hans
Hustru var Anne Gregoria Hvalsøe, med hvem han levede
et saare lykkeligt Ægteskab. Det var derfor en stor Sorg
for den gamle Præst, da hun døde fra ham 13. April
1836. Og yderligere nedbøjet blev han, da en ung haabefuld Søn, Gustav Jakob Schaarup, der var Kateket ved
Holmens Kirke i København og under den senere Dron
ning Karoline Amalies Forsorg tog sig særlig af Asyl
børn og fattige, døde. I Ligtalen over ham den 26. Marts
1838 giver hans Ven Slotspræst Pauli ham følgende Vid
nesbyrd: En Herrens Tjener til Liv og Sjæl; hvor dyre
bart var ham ikke Guds Ord, det var en levende Kraft i
hans Inderste, derfor blev det en levende Forkyndelse fra
hans Læber. Hvor mange forsamlede sig ikke gerne i
Guds Hus og hørte ham forkynde Jesus Kristus. Hvad
der var hans Livs Lyst og Gerning, kan jeg sige saa
sandt og skønt med de hellige Ord: han prædikede Evan
gelium for de fattige.
Tilsidst blev den gamle Pastor Schaarup næsten
blind, hvorfor han i de sidste Aar maatte holde Med
hjælpere i Kaldet. Disse var: 1. Hans Christian Warming 1837—40, 2. Henrik Peder Christian Tram 1840
—41 og 3. Daniel Henrik Jacobsen 1841—43. Sidst
nævnte blev gift med Pastor Schaarups Datter Ida.
I Fyns Stiftsavis for 1843 Nr. 44 findes en Beret
ning om hans Begravelse. 771/« Aar blev han den 18. Fe
bruar med megen Højtidelighed jordet paa Marstal Kirkegaard. Alle Øens gejstlige, de fleste civile Embedsmænd, en stor Del af Marstal og flere af Tranderup Me-
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nighed havde forsamlet sig i Præstegaarden, hvor Pastor
Husum i Tranderup talte om den afdøde som Menneske,
Ægtefælle og Fader. Et dybt Indtryk gjorde Synet af et
vellignende Billede, som var anbragt over Kisten. Der
efter satte Sørgetoget sig i Bevægelse til Kirken, hvor
Resten af Menigheden var forsamlet. To Kirkesangere,
der havde staaet i et næsten sønligt Forhold til den døde,
gik foran Kisten, bærende to Vokslys.
5. Peter Carl Junius Rasmussen*) var født i Ærøs
købing 1808, hvor hans Fader var Apoteker. Fra 1830
—34 var han Adjunkt ved Odense Katedralskole og fra
1834 Kateket og Førstelærer ved Søndergades Borger
skole i Horsens, indtil han i Aaret 1843 udnævntes til
Sognepræst i Marstal. Pastor Rasmussen skal have været
en særdeles dygtig Prædikant og have været nidkær i
al sin Gerning. Han tog sig med Iver af Skolevæsenet
og bragte med stor Flid og Dygtighed Orden ind i
mange Forhold, hvor der før havde været mer eller
mindre Slendrian. Derfor spores hans Virksomhed paa
mange Omraader. Han var tillige en varm Fædrelands
ven, men hans patriotiske Sindelag indbragte ham en
Konflikt med Befolkningen, hvilken han i Krigsaarene
1848—50 beskyldte for Lunkenhed i Fædrelandskærlig
hed og Mangel paa Beredvillighed til at bringe Ofre for
Fædrelandet.
Past. R. blev forflyttet til Rise 1855 og døde der i
Aaret 1861. Han var gift første Gang med Andrea
Christiane Nicoline Grove, der døde i Marstal 1848, anden
Gang med Charlotte Frederikke Marie Christine Grove.
En Søn af ham var Ludvig Grove Rasmussen, der døde
1904 som Sognepræst ved St. Hans i Odense. Denne
‘) Billede under Afsnit 1848-50.
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Mand voksede op som Dreng i Marstal og bevarede hele
sit Liv igennem en stor Kærlighed til Ærø, hvor han ofte
talte ved Møder for Hedningemissionen.
6. Christophei Nyrop var Sognepræst i Marstal fra

Pastor Nyrop.

1855—1866. Han var af gammel norsk Præstesiægt.
Stamfaderen Hans Pedersen Nyrop var Sognepræst i
Lødingen i Trondhjerns Stift og dennes Søn Christopher
Hansen Nyrop var Biskop i Kristianssand 1720—33.
Peder Jespersen Nyrop, en Søn af Biskoppen, var Provst
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i Kongsberg i Norge og døde 1773. Dennes Søn igen
var Provst Christopher Nyrop, der døde som Sognepræst
for Nørre Vedby og Nørre Alslev paa Falster 1831.
Her i Riserup Præstegaard blev Christopher Nyrop født
1805. Fra 1841 — 1848 var han Kateket i Køge og fra
1848—1855 Sognepræst paa Holmsland. 1854 blev han
valgt til Landstingsmand for 11. Kreds. 1866 forflyttedes
Nyrop til Udby paa Tudse Næs, hvor han afskedigedes
1875. Han døde i København 1879.
I Kaldsbogen staar, at Nyrop i Marstal har efterladt
sig et godt Minde som en alvorlig og nidkær Præst og
Sjælesørger. Han tog sig med Iver af Skolevæsenet og
ved hans ihærdige Bestræbelser lykkedes det at faa den
nye Skoleplan af 1862 gennemført, hvorved Skolen deltes
i en Drenge og Pigeskole, hver med sin Overlærer. I
Aaret 1833 ægtede Nyrop Helene Ahlmann, Datter aF
Skibsfører Jørgen Ahlmann i Sønderborg. En Søn aF
dette Ægteskab er Københavns Raadhus’ Bygmester,
Professor Martin Nyrop.
7. Efter at Embedet under Vakancen var blevet be
styret af den fordrevne slesvigske Præst Mule, udnævntes
Ove Steenberg til Sognepræst. Han var født paa Dyrehavegaard ved Hillerød 1814. Var fra 1849—1855 ordi
neret Kateket i Rønne, fra 1855—1857 Præst for Vroue
og Resen i Viborg Stift og 1857—1866 i Bodilsker og
Neksø paa Bornholm. Fra 1866—73 var han Sogne
præst for Marstal, hvorfra han blev forflyttet til Haarby
paa Fyn. Efter at have taget sin Afsked 1882 tog han
Bolig i Valby ved København, hvor han døde 1894.
I Aaret 1850 ægtede Steenberg Ingeborg Dorthea
Marcher, der var født i Rønne 1820 og Datter af Køb
mand og Oberst i den bornholmske Milice Hans Peter
Marcher og Hustru Karen Elisabeth Sonne.
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De to derefter følgende Sognepræster er endnu i Live,
hvorfor kun deres Navne skal nævnes.
8. Thorvald Henrik Jakob Tholle. Konstitueret Sogne
præst for Marstal 1874—1880. Sognepræst for Marstal

Pastor Steenberg.

1880—1893. 1890—1911 Provst for Ærø. Blev for
flyttet til Rise 1893.
9. Carl Ludvig Theodor Hasle, Sognepræst for Mar
stal 1893—1903, da han forflyttedes til Gloslunde og
Græshave paa Lolland.
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I Aaret 1880 oprettedes et Kaldskapellani for Marstal.
Følgende Præster har indehaft dette Embede: 1. Edvard
Alexander Sperling 1880—1887, 2. Johannes Terkel Mi
chael Hanssen 1887 —1894, 3. Niels Peter Rasmussen
1894—1900, 4. Rudolf Marius Lauritzen 1900—06, 5.
Sigurd Olivarius 1906 —10, 6. Peter Thomsen fra 1910.

4. Aandelige Forhold.
Paa Grund af Ærøs Lidenhed er der ingen Grund
til at vente, at selvstændige aandelige Rørelser af nogen
Betydning skulde være fremkommet her. Derimod er der
naturligvis sket Paavirkninger, og Indflydelser har gjort
sig gældende ude fra den større Verden. Et saadant
Vidnesbyrd foreligger allerede fra det 18. Aarhundrede.
I 1763 var der adskillige her i Marstal, som var paa
virket af Herrnhuterne, uden at vi dog er i Stand til at
sige, i hvilken Udstrækning det har fundet Sted. Mag.
Dyssel fra Nustrup i Nordslesvig fortæller i sin „Inden
lands Rejse“ bl. a. om de aandelige Forhold i Marstal
paa den Tid. Inden vi citerer hans Udtalelser skal be
mærkes, at han har set med sine Øjne og bedømmer ud
fra sine aandelige Forudsætninger. Og det mærkes tyde
lig nok, at han hørte til dem, der ikke saa med altfor blide
Øjne paa den herrnhutiske Sekt. Det fremgaar ogsaa
af Bogen, at Forfatteren ej heller billigede de mange Be
gunstigelser, der den Gang blev tilstaaet Herrnhuterne fra
Regeringens Side.
„Iblandt dem“, siger Dyssel, „som jeg saa og talte
med, mærkede jeg ogsaa nogle hengivne til den herrn
hutiske Sekt. Visse smilende Træk i Ansigtet mærker
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dem; det skal have Skin af Venlighed og forbarmende
Kærlighed, men røber tillige en foragtende Medynk over
alle de stakkels vanhellige, som er udenfor deres Selskab.
I Talen er straks visse Ord deres Tegn; jeg talte med
et Par af dem. — Den ene var af Griller ganske forvildet,
ja virkelig forrykt i Hovedet. Han paastod at kunne
fornemme Aandens Paamindelse inden i sig ved lydelig
Stemme. Med en saadan Grillefænger var det ikke værd
at indlade sig. Jeg har visse Efterretninger, at han
virkelig i denne Stund sidder paa Møens Tugthus, som
det ham bedst passende Sted. — Den anden var
lidet klogere. Jeg talte en Del med ham, men vogtede
mig vel for at bruge Fornuft og Modsigelser. Saa længe
var han meget fornøjet med mig, især da jeg i nogen
Maade samtykte i hans Beklagelse over den forfaldne
Kristendom og det saare lidet Tal af ret opvakte og
igenfødte. Midt i Samtalen siger han: maa jeg spørge,
om De har faaet de sidst udgivne Losunger? Jeg mær
kede straks dette Schibolet og svarede i al Alvorlighed:
Nej, jeg har endnu ikke set dem. Jeg vilde da, siger han,
meget hjerteligt bede Dem, at naar De taler med nogle
af vore Brødre i Steppinge*), som er ikke langt fra
Deres, at De vilde bede den kære Vatter Zeisberger at
sende mig dem. Her kunde jeg ikke forestille en Hykler,
men sagde: Kære Ven! Jeg har aldrig set Steppinge og
har ingen Samkvem med de saakaldte Brødre. Deres
Broderskab kan være meget uskyldigt. Men jeg er hver
ken Pauli eller Cephæ eller Apollinis. Jeg er Christi.
•) Et Midtpunkt for de
Præstegaard, hvor der
i nær Forbindelse med
huter i Præstegaarden.
dikant.

pietistiske Bevægelser var Steppinge
virkede to nidkære Præster, der stod
Herrnhuterne og havde optaget Herrn
Zeisberger var herrnhutisk Rejsepræ

7
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Til ham holder jeg mig selv som en Synder, og til ham
viser jeg mine Tilhørere efter det sunde og saliggørende
Ord uden at indgaa noget besynderligt Broderskab eller
at antage nogens besynderlige Mening. En fornuftig
Hednings Ord, som De ventelig selv har læst, bliver endogsaa en fornuftig Kristens Regel: Nullius in verba jurare
magistri*). Her blev han ganske tavs og med smilende
Medynk afbrød Samtalen.
Man kan ikke nægte, at denne Sekt fra Begyndelsen
af jo har gjort meget til Eftertanke og Opvækkelse, men
det lastværdige er en Stræben efter at gøre Partier i
Staten, og en fordømmende eller ildedømmende Aand
imod alle udenfor deres Samkvem. For Resten overlader
jeg gerne til Gud og dem deres aparte Meninger. Er
vel nogens Begreb fuldkommen? En forestiller sig det
guddommelige Væsen som en Trekant, en anden som en
Cirkel, begge kan fejle, begge kan være Gud tækkelige,
naar Hjertet er oprigtigt mod ham og Næsten. De tro dog
og bekende en Skaber, en Igenløser, en Helliggører.
Naar de leve som tro og stille Undersaatter, kan de være
gode Borgere i Staten. Al Forfølgelses Aand er langt
fra vores hellige Tro. Kanske Orthodoxorum Hidsighed
fra Førstningen ikke har begegnet dem med den sande
Sagtmodighed og derved opvakt de forrige Tiders Uro
lighed. Mennesker vil behandles som Mennesker, endogsaa i deres Fejltagelser. De offentlige Lærere røbe
ofte Vankundighed heri ved en utidig Nidkærhed og
vandt mere ved et mildere Væsen.“
Vi gaar derefter til det 19. Aarhundrede. I Tre
diverne og Fyrrerne af sidste Aarhundrede, mens Ratio
nalismen sad i Højsædet paa saa mange af Landets Præ*) Ikke at sværge paa nogen Lærers Ord o: ikke ubetinget at
antage hans Læresætninger.
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dikestole, og Forsamlingsfriheden endnu ikke var sikret,
stod det kristne Lægfolk ofte i skarp Modsætning til
Præstestanden. Det var Forfølgelsestider baade fra den
verdslige og gejstlige Øvrigheds Side. Tillige regnede
det med Spot og Haan ned over de „hellige“ og deres
gudelige Forsamlinger af den store Befolkning*).
Ogsaa paa Ærø var de opvakte faa, men des mere
trofast holdt de sammen. Hovedsædet for deres Sam
menkomster var Ommel i Marstal Sogn. Her havde de
et godt Tilholdssted hos den ansete Sandemand Hans
Rasmussen Eriksen (f 1855). Denne Mand stod sig godt
med Landfogden i Ærøskøbing, hvorfor der ingen Hin
dring blev lagt i Vejen fra den verdslige Øvrigheds Side.
Til Kredsen i Ommel hørte Gaardmændene Hans Kri
stensen, Jeppe Hansen og Rasmus Stærke, hvis Hustru
Ane Katrine tidligere havde været en haard Modstander
og endog truet med at ville kaste kogende Vand over de
hellige. Og oppe fra „Landet“ kom Gaardmand Anders
Kristensen fra Søby og Kaadbo Krister Hansen og den
sangbegavede Mads Smed fra Skovby og tog Del i Sam
menkomsterne. Den daglige aandelige Føde var foruden
Bibelen Luthers, Arndts og Skrivers Skrifter samt Kingos
og Brorsons Salmer. Og saa skrev man efter Johan
Nielsen fra Skaarupør, der under Sejladsen med Sønnen
Valentin lagde ind med Jagten ved Ommel og holdt
Forsamlinger. Ogsaa Peder Larsen Skræppenborg, den
blinde Jens Dyrholm fra Rudkøbing samt Pastor Rønne
fra Høve kom i de Tider til Ommel. Til Ærøkredsen
hørte ogsaa den unge, begavede Claus Lauritsen Clausen
fra Bregninge, der senere blev en anset Præst i Amerika.
*) I Ommel truede de unge Sømænd med at vælte Mælkebøt
terne, der stod paa Hylder under Loftet, ned over de for
samlede („hollandsk Daab“).

7*
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Paa en Tur til Kristiania med en Marstalskipper kom
Clausen i Forbindelse med en Kreds deroppe, som lod
ham uddanne til Præst for norske Udvandrere i Amerika.
Hans Hustru Marta Rasmusdatter var fra Simmerbølle paa
Langeland og er kendt som Forfatterinde til Salmen: Saa
vil vi nu sige hverandre Farvel. Salmen blev digtet, da
det unge Par forlod Danmark for at rejse til Amerika i
1843.
Hvor skarp Stillingen i hine Tider var overfor Stør
stedelen af Præsteskabet ses af følgende Vers, forfattet
af ovennævnte C. L. Clausen:
Landene vrimle af saakaldte Præster,
Der skulde prædike Sandhedens Ord;
Men ak, de fleste er som deres Mester,
Djævelen, fulde af Løgn og af Mord.
Dyder og Gerninger er deres Lære,
Naaden i Kristo, den ties der med,
Byrder af Loven faa Folket at bære,
Selv bærer Præsten den ikke et Fjed.

Gid dog, at disse Forførere kunde
Nøjes med selv at gaa Satan i Vold,
Men de forblindede Helvedes Hunde
Spille med Djævelen som med en Bold.
Jesus er dem en Forargelses Klippe,
Hans Blod og Vunder, det er dem en Pest,
Saadan en Lærer jeg ønsker at slippe,*
Thi han er ikke en kristelig Præst.
Hyrder de kaldes, men Ulve de ere,
Som gaar omkring i en Faareskindsdragt,
Hvor skal jeg saadan til Lærer begære,
Da min Fordærvelse er kun hans Agt.
O, gid de arme forblindede vilde
søge vor Herre med Alvor og Flid,
Førend det bliver aldeles forsiide,
Og der er ej til Omvendelse Tid.
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Vægtere kaldes de, men de er Tyve,
Som rane Guds Huses Helligdom bort,
Sandheden nægte, men derimod lyve,
Og drive Folket i Sikkerhed fort.
Saaledes er den største Part Præster,
Som skulle føde Guds Folk med Guds Ord,
Er det da Under, at Folk er som Bæster,
Rede til Løgn, til Utugt, til Mord.
Dog, Gud ske Lov, der er dog ogsaa Hyrder,
Hvilke ret troligen føde hans Faar,
og sig ej plage med trællende Byrder,
Men viser Frihed i Frelserens Saar.
Og denne Hyrdeflok er kun saa lille,
Ligesom- Faarene ere kun faa,
Men de i Gabet mod Ulven sig stille
Og frygter ej som den frygtsomme Raa.

Af den yngre Slægt, som sluttede sig til Kredsen,
kan nævnes Hans Eriksen, Ommel, Rasmus Eriksen og
Lavs Jepsen, Stokkeby, Thomas Kristensen, Møllesøen.
Ejheller glemte man Hedningemissionen i hine Tider.
Hver Fastelavnsmandag samledes man i en Aarrække hos
Henning ved Købing Mølle, og der indsamledes Gaver til
Ydre Mission. Fra 1861 tog Lavs Jepsen sig med stor
Interesse af Hedningemissionen og fik Præsterne til at lade
aarlige Missionsgudstjenester afholde vekselvis i Øens
Kirker. Disse Gudstjenester er fortsat ned til vore Dage.
I Halvtredserne begyndte Grunnets Frimenighed at
vinde Indpas i Marstal Sogn. Gennem Marstalskipperen
Schultz, der har sat sig et varigt Minde ved at stifte et
Bibel-Legat for Marstals Ungdom, kom Grunnet til Ommel
og vandt snart en begejstret Tilhænger i Ane Katrine,
Rs. Stærkes Hustru. Stærke-Gaarden blev nu Udgangs
punktet for Bevægelsen. En ung Bondekarl fra Lange
land Jørgen Pedersen virkede en Tid for Grunnets Menig-
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hed, men da han blev brystsyg og døde, sygnede Be
vægelsen hen. Ej heller lykkedes de Forsøg til forskel
lige Tider, som fra Baptismens*) og Frimissionens Side
blev gjort paa at vinde Indgang. Der var ingen Jord
bund for Sekterne, dertil var de gamle troende for luther
ske i deres Opfattelse.
Med det ved Grundtvig, Kirkegaard og V. Beck
vakte aandelige Liv, oprandt der nye Tider, og Præster
og Lægfolk fandt hinanden mange Steder i vort Land
gennem Kirkelig Forening for Indre Mission, stiftet 1861.
Saaledes er det ogsaa gaaet i Marstal Sogn. Det blev
nærmest den Retning, der tog det gamle Trosliv i Arv
og bar Høsten hjem. Missionshuse byggedes i Marstal
og Ommel i 1889. For dette sidste var Skibsfører F.
Frederiksen (f 1908) mangeaarig Formand og Leder.
Nogle af de gamle i Kragnæs og Lorents Hansen i Trovs
løkke kunde dog ikke forlige Indre Mission med deres
Lutherdom og vedblev derfor at indtage en Særstilling
under 'Ledelse af den tyskfødte Væversvend Holst fra
Ollerup paa Fyn.
Ved Siden af Indre Mission maa tillige nævnes de
to andre kirkelige Retninger, Grundtvigianisme og Centrum,
naar vi skal give en Fremstilling af Marstal Sogns kirke
lige Geografi. Af Sekterere findes næsten ingen; det
aandelige Liv er hidtil bevaret indenfor Folkekirken.

*) Baptistbevægelsen paa Langeland 1839—40 med Julius Køb
ner og Baptistpræsten Oncken fra Hamborg og den køben
havnske Baptist P. Mønster mærkedes ogsaa i Ommel. Jens
Dyrholm var et Par Aar Baptist, og C. L. Clausen var under
deres Paavirkning, men blev draget bort derfra af sine Ven
ner i Ommel.

Skolens Historie.
1. Marstal Skole,
i.
Marstal Skole*) blev grundlagt i Aaret 1705 ved
Forordning af Hertug Kristian Karl. I en gammel Ting
protokol læses, at denne Fyrste i Aaret 1705 den 4. Maj
offentlig paa Gudsgaves Bekostning lod oplæse en Befaling
om, at Indbyggerne i Marstal skulde bygge et Skolehus.
Samme Aar d. 14. November udgav Fyrsten en Forordning,
dateret Sønderborg, angaaende Fundats og Skoleholderens
Løn, som skulde være 100 Rdl., der af Indvaanerne skulde
betales i 2 Terminer paa Amtstuen. Paa den Tid hørte
Ommel og Kragnæs endnu sammen med Marstal, og disse
Byer udgjorde tilsammen ét Skoledistrikt.
At dette Magtbud fra oven ikke smagte Marstallerne,
viste sig snart. Med Nød og næppe fik man et tarveligt
*) Til Skolens Forhistorie hører følgende Forordninger af Hertug
August: 3. April 1686 en Befaling om at holde Børnene
flittig til Skole. 1698 paalægges Indbyggerne paa Guds Gave
Gods at holde deres Børn i Marstal Skole. Enhver Undersaat skal holde sine Børn fra 7—12 Aar i Skole, samt betale
de sædvanlige ugentlige Skolepenge.
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Skolehus bygget i Tvergade 1705 eller 1706. Det var
ialt kun 6 Fag, hvoraf de to Fag var til Skolestue og de
4 Fag til Skoleholderens Beboelse. Og snart viste det
sig, at det gik lige saa trevent med at vedligeholde Skole
bygningen som at faa Lærerens Løn udredet.
Det var derfor ingen misundelsesværdig Stilling at
være Skoleholder i Marstal i de Tider. Ifølge gammel
Overlevering hed den første Brane eller Brandt. Den
næstes Navn var Quandt. I den nævnte gamle Tingbog
findes angivet en Skoleholder Johannes i Marstal, som
var indkaldt som Vidne i en Sag. I Aaret 1720 blev
Christian Carl Eschen*) Skoleholder i Marstal. Han om
tales som en god Mand og en dygtig Lærer. Ligeledes
gjorde han sig bekendt ved sin Medvirkning ved Marstal
Kirkes Opførelse i Aaret 1737, efter at Ærø var kommen
under kongelig Regering. Tidligere hørte Marstal til Rise
Sogn og fik nu først sin egen Kirke og blev Anneks til
Rise. Som forud fortalt, førte Eschen Regnskaberne ved
Kirkens Opførelse og fik ved Kirkens Indvielse som særlig
Udmærkelse for sig og Efterkommere tildelt Stolestadet
ved Kirkeblokken, hvorpaa findes indgraveret Bogstaverne
C. C. E. I de gamle Beretninger staar, at efter at han
et Par Aar havde arbejdet paa Ungdommens Undervis
ning, blev han ked af den Fortrædelighed samme med
førte, hvorfor han rent kvitterede Embedet og derefter
søgte sin Næring ved Sejladsen. Og der tilføjes: af
hans Efterkommere er mange smukke Familier her i Byen.
*) I en Dagbog beretter C. C. Eschen: Anno 1720 ved Jul
overtog jeg Skolen her i Marstal efter min salig Faders Død
og forestod den i tvende Aar. Siden begav jeg mig derfra og
søgte min Lykke til Søs, hvorved, Gud være æret og takket,
jeg til Dato har haft mit daglige Brød. Eschen var barnefødt
i Nordborg paa Als 1694 og kom med sine Forældre til Mar
stal 1707 (f 1766).
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Efter at Landet (o: Ærø) var kommet ind under
Kongen, blev den hertugelige Fundats af 1705 allernaadigst konfirmeret af Hs. kongel. Majestæt sub dato Kø
benhavn d. 23. Maj 1731, og denne kgl. Konfirmation
ved et Reskript fra daværende Amtmand Konferentsraad
Scheel dat. Nordborg 14. Januar 1733 offentlig oplæst
og bekendtgjort for samtlige Indvaanere i Marstal angaaende Skoleholderens Løn og dens Indkassering paa
Tinge.
Eschens Eftermand i Embedet var Rathge Bertelsen,
en god, gammel, enfoldig Mand (| 1763). 4 hans Tid
maa Ommel og Kragnitz (Kragnæs) være blevet udskilt
som et særligt Skoledistrikt, og Ommel Skole blev opført
mellem disse Byer. Ved denne Forandring blev Følgen,
at Lønnen for Skoleholderen i Marstal blev mindre end
før. Men desuagtet vedblev dog Fundatsen af 1705 at
staa ved Magt, dog kun paa Papiret, ikke i Virkelig
heden. Bertelsen slog sig dog igennem, da han ingen
Børn havde, uagtet han paa Grund af sin høje Alder i
adskillige Aar maatte holde en Medhjælper. Tiderne var
den Gang daarlige, og^Medhjælperen, Fader til den senere
saa bekendte Skoleholder Andresen, fik kun 6—7 Rdl.
i aarlig Løn. Paa Grund af Børneantallet blev Skole
stuen paa denne Tid udvidet med 2 Fag. Efter Bertel
sen kom Jens Christensen Erreboe, der kun levede kort.
Efter ham blev Hans Pad*), som kom fra Als med Kone
og mange Børn, 1764 Skoleholder i Marstal. Om ham
siges, at han forstod sine Ting. Han lagde en god
*) I Rigsarkivet har jeg fundet et Andragende af 1765 fra Hans
Pad om at faa de 6 Rdl. tilbage, som blev frataget Marstal ved
Ommel Skoles Oprettelse. Han fik den Trøst: Eine Ab
nahme in der Arbeit pfleget auch eine Abnahme in den
Einkünften zur Folge zu haben.
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Grund hos Ungdommen, især med Regning og Skrivning.
Han levede kun faa Aar. Han døde 17. Maj 1769 og
efterlod sig intet uden Armod og en Børneflok.
Efter Pads Død blev Degneembedet og Skoleembedet
en kort Tid forenet. Ved denne Tid var nemlig Mons.
Henric Roth*) blevet kaldet til Sognedegn. Paa Forslag
af Sognepræsten, Pastor Hornemann, fik Sognedegnen
Tilladelse til at overtage Skoletjenesten mod at holde en
Medhjælper ved Skolen, hvortil der nok kunde trænges
paa Grund af det store Børnetal, samt betale til Skole
holder Pads Enke aarligt 6 Rdl. til et vanført Barns
Underhold og Opdragelse. Barnet døde nogle Maaneder
efter, men Roth vedblev dog at betale Enken Beløbet.
Medhjælper blev den senere Skoleholder Hans Andresen,
der var født i Søby Skole 27. Juli 1750. Han fik 20
Rdl. i aarlig Løn. Dog varede det ikke længe, inden
Degnen blev led og ked af Skoletjenesten. Lønnen, som
skulde betales paa Amtstuen, maatte han selv gaa om
kring og indkassere hos Beboerne, og ofte lykkedes det
ikke at faa stort mere end til Medhjælper og Enkepension.
Han opsagde derfor Skoletjenesten St. Hansdag 1772.
Medhjælperen Hans Andresen blev nu opfordret af Be
boerne til at søge Embedet. Han ansøgte om Embedet
hos Provst Falenkamp, men med det udtrykkelige For
behold, at han hverken kunde eller vilde betale Pensionen
til Enken. Bestallingen blev udfærdiget, men til Ansøge*) I Marstal Kirkebog staar: Den 11. Januar 1804 udgik Mons.
Henric Roth af Verden, efterat have været Sognedegn for
Marstal Menighed i 35 Aar; og den første Degn, som er død
og begravet her paa Stedet. — Degnene var pligtige til for
uden at lede Kirkesang og katekisere at ombære Præstens
Embedsbreve, opkræve de Præsten tilkommende Ydelser, samt
som Sogne- og Retsbud løbe med Stævning o. desl.
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rens Overraskelse var Forpligtelsen til at yde Pensionen
indført i denne. Han indgav skriftlig Klage herover til
Kancelliet. Dog fik Amtmanden, Baron Teufel v. Pirckensee, som var Enken særdeles „affectioneret“, det udvirket,
at Forpligtelsen blev staaende. Paa den Tid kunde Skole
lønnen knap beløbe sig til 70 Rdl. Og efter at Andre
sen i Aaret 1773 var blevet gift, og der i Aarenes Løb
kom 6 Smaabørn, var det ikke underligt, som han selv
siger, at han med sin ringe Løn kom i Betryk og Gæld
hos Godtfolk. Dog forbedredes Lønnen en Del derved,
at Indbyggerantallet stadig tiltog i Aarhundredets Slutning,
saa der hvert Aar byggedes flere nye Huse, og alminde
lig Velstand blomstrede frem. 1772 udlagdes Skolelod
den af Bønderne. Dog naaede Indkomsterne ikke de
fulde 100 Rdl. Tillige klages over de dyre Tider. Skole
mesteren opgiver sit Budget i disse Aaringer saaledes:
Til Brødkorn ..................................................... 40 Rdl
Ildebrændsel til min Husholdnings Brug... 20 —
Min Ko koster mig aarlig......................
12 å 16 —
Til Gryn og Malt udfordres allermindst.... 10 —
Til en Slagter..................................................... 10 —
96 Rdl.

Meget lidt var der saa tilovers til Klæder for Mand,
Hustru og 6 Børn. Og at holde Medhjælp, som der var
god Grund til, da Børnetallet ved Aarhundredets Udgang
var vokset fra 140 til 200 Børn, var der slet ikke Raad
til. Skoleholderne oppe paa Landet stod sig langt bedre
med deres 40—50 Rdl. i Pengeløn, da de kunde holde 2
Køer, 5—6 Faar og avle det nødvendige Korn til Hus
holdningen. Andresen klager stadig over, at han selv maatte
indkassere Skolelønnen, og at det ikke var muligt at faa det
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fulde Beløb ind*). I 1801 kom der Befaling fra Kancelliet
gennem Provst Fabricius om, at de første Mænd i Skole
distriktet skulde indkræve Skolelønnen. Men dette hørte
snart op. Efter at de 7 Marstal Bønder havde endt
deres Tur, forlangte de, som rimeligt var, at ogsaa de
øvrige af Flækkens Indvaanere skulde deltage. Men disse
var søfarende og oftest fraværende. Og dermed gik det
tilbage i den gamle Slendrian. Og fra Amtmandens,
Konferentsraad Hofmanns, Side blev intet videre foretaget.
Senere opnaaede Andresen et lille Tillæg af Kirkens
Penge og søgte saa forøvrigt at bøde paa den ringe
Løn ved at holde Eftertimer og ved at gaa Skipperne
til Haande med deres Korrespondance og Regninger m. m.

II.
Men var Lønforholdene slette i hine Tider, var det
ikke bedre bevendt med Skolebygningen. Som nævnt blev
Marstal Skolehus opført i 1705. Og med Hensyn til
Vedligeholdelse var det kun maadeligt bevendt. Skole
holder Andresen, der indehavde Embedet i den sidste
Fjerdedel af det 18. og de første Aartier af det 19. Aarhundrede, beretter, at i Begyndelsen, da han kom til Mar
stal, var Børnenes første Arbejde om Morgenen, naar det
havde regnet, at øse Vand ud af Skolestuen „ligesom
ved en Mose i Marken“. Langt om længe blev Huset
forsynet med et ordentligt Tag i 1776. Og da det var
nødvendigt for Læreren at holde en Ko paa Grund af
sin talrige Familie, fik han paa Kirkens Bekostning byg*) Lønnens Opkrævning foretoges først af Amtsforvalteren. 1779
kom Befaling om militærisk Eksekution, hvorefter enhver
havde at betale den i Fundatsen paalagde aarlige Mark til
Sergeant Nothnagel under 4 Sk. daglig Mulkt. Ligemeget
hjalp det, Andresen klager: Med Kummer maa jeg æde mit
harmelige Brød!
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get et Fag til Huset i 1779. Der fandtes ingen Bagerovn,
hvorfor Skoleholderen og hans Kone hver 3. eller 4. Uge
maatte trække omkring i Byen med Bagningen. En saadan blev dog opført i 1784 tilligemed en Skorsten, atter
paa Kirkens Bekostning. Ej heller fandtes nogen Brønd
ved Skolen, men alt Vand maatte for 1 Mark aarlig i Be
taling hentes fra Naboens Gaard. Marstal Skole stod
dog ikke som Skolerne oppe paa Landet under Kirken.
Beboerne havde selv bygget Skolen og var forpligtet til
at vedligeholde den. De vilde paa ingen Maade afgive
nogen Rettighed, medens de paa den anden Side langt
fra syntes at have været villige til at opfylde de nød
vendige Forpligtelser.
Skolestuen var saa lille, at den langt fra kunde
rumme alle Børnene paa en Gang. I 1769 beløb disses
Tal sig til 120. „Børnenes Undervisningssted lignede
mere en Fæstald end en Skolestue“, og da der intet Ild
sted var, maatte Lærer og Børn hele Vinteren igennem
lide Frost og Kulde. Var Vejrliget strængt, fandtes
næppe 10 Børn. Om Sommeren var Tallet paa Børnene
i Skolestuen daglig 50, 60 til 80, som alle skulde under
vises i Læsning, Regning og Skrivning. Skoletimerne
var om Sommeren fra Kl. 7—11 om Fm., fra 1—5 om
Eftermiddagen. Om Vinteren fra 9—11 Fm. og fra 1—3
eller saa længe Dagens Lys varer om Eftermiddagen.
Det var en Begivenhed, at der i 1776 paa Kirkernes Be
kostning blev anskaffet en Jernbilægger til hver af Skole
stuerne „her paa Landet“. Men nu var der Vanskelighed
med Ildebrændsel, indtil der i 1786 blev tillagt enhver
Skolestue paa Landet 10 Rdl. aarlig af Kirkernes Penge
til Ildebrændsel.
Saaledes stod Sagen ved Aaret 1789. Saa elendige
og trange var Forholdene. Ved denne Tid udsendte
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Skolens Inspektør, Sognepræsten i Marstal, H. Holm føl
gende Skrivelse med Forslag til Beboerne:
„Mine Venner og elskeligste Tilhørere! Alle I, som
have Børn, ere gifte, og som med mig skal tillige have
Omsorg for Børnenes Undervisning!
Det har altid været min største Lyst, foruden det nu
efter mit Embede er mig den allervigtigste Pligt, ej alene
at se Eders unge Børn oplærte i den kristelige Lærdom
og de andre fornødne Ting, som de efter nærværende
Forfatning med Skriven og Regning i Hensigt til deres
tilkommende borgerlige Livs og Velfærds Fromme kan lære
her paa Stedet, men og at de kunde have et sundt og
rummeligt Sted til Magelighed at lære paa. Hvad Eders
Børns Undervisning udi disse Ting angaar, da er den
nuværende Skoleholder saa duelig, som hertil udfordres.
Den lange Tid han har været iblandt Eder, og den
Fremgang Eders Børn har gjort i anførte Videnskaber—
naar Forældrene selv ej har ladet deres Børn forsømme
Skolen —, skal vidne derom. Det er altsaa ikke derom,
jeg i Dag har at foreslaa Eder noget. Nej! Men noget
andet, der er ligesaa vigtigt, er det, som jeg ofte i denne
Vinter havde foresat mig at tale med Eder; men baade
et og andet er kommet mig til Hindring deri og nu tilsidst
min Eder bekendte Sygdom, af hvilken jeg ej endnu er
saa aldeles helbredet, saa jeg uden Frygt turde vove at
samles med Eder og opholde mig saa længe blandt Eder,
til jeg havde faaet enhvers Samtykke til det, jeg, hvad
Skolen og Skolevæsenet her paa Stedet angaar, har at
foreslaa Eder; men da Vinteren desværre endnu vedholder,
og de fleste af Eder endnu ere her, saa har jeg paa
denne Maade villet tilkendegive Eder mine Tanker og For
slag om Skolen.
Det er da, som følger:
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Eder alle, mine Venner! er det bekendt, at Skole
huset er et Hus, som ej alene denne By, men endog
de hertil liggende Bøndergaarde, samt alle Parcellister
paa Gudsgaves Jord, hvis Børn skal søge denne Skole,
skulle holde i forsvarlig Stand, til at være saa stor, saa
sund og saa vid, at alle Børn, som ere her, der eller
hisset, kunne rummes i den. Men I vide og, hvor slet
en Tilstand den er udi, ej alene i Henseende til Tag og
Fag, Vægge, Gulve, Vinduer og Døre; men og hvor
liden, lav og ussel Skolestuen især er, saa at der er
meget fugtigt, utæt og al Varme om Vinteren spildt og
unyttig baade for Børnene og Læreren, og at Skole
stuen ej kan rumme den 3die Del af de Børn, som skulle
søge Skolen. I vide og mine Venner! at her til Skole
huset ej er et Sted, hvor Børnene, naar Naturen kræver
det, skulle gaa henud paa, men at de maa gaa hist og her
hvorved Eders Børn dels bringes ud af den Anstændig
hed, som de i Barndommen skulle vænnes til, dels kan der
ved saadan Udgang, uagtet den bedste Lærers alvorligste
Formaninger, dog ske mange Uordener med Vildskab
Spøg og anden Uterlighed, der mange Gange kan falde
ud til Skade for Naboerne deromkring, ja for Børnene
selv.
Alt dette ere jo Sandheder, som I alle selv, mine
Venner! daglig ere og blive overtydede om. — Men
hvad er nu herved at gøre? Derom er det just nu, jeg
herved har at tale med Eder. At give Eder nemlig mit
Forslag og saa vente Eders behagelige, fornøjende Svar
derpaa. —
At faa Skolestuen saa stor, høj, sund og rummelig,
som den her velsignede Børnemængde udfordrede det,
er ej muligt paa den Sted, den nu er staaende paa. Thi
efter den allerede opvoksende Børnemangfoldighed, som
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nu er og herefter tegner til at blive, maatte Skolestuen
alene være 5 gode Fags Længde i det mindste, som
skulde gaa ud til begge Sider af Huset, naar det inden
Vægge i det mindste var 14 danske Alen, var det 16
Alen, var det destobedre, thi da kunde disse 5 Fag Skole
stue deles saaledes, at der blev 2de Læse- og Lærestuer,
hvor Kakkelovnen skulde staa i Midten til Varme saavel
for den ene Stue, der kunde blive 8te å 10 Alen dyb til
de Børn, som skrev og regnede og var forfremmede i
deres Kristendoms Lærdom, og den anden Stue kunde
blive 6 Alen dyb til de mindre Børn. Dette nødvendige
Rum, indse I selv mine Venner! er ej muligt at faa
dette Sted, om man og dertil vilde tage de smaa Værel
ser til Hjælp, Skoleholderen nu har; men hvor skulde da
han med Kone og Børn m. m. være. — Og til Skole
børnenes behøvende Magelighed er der jo ej Sted at finde.
Mit Forslag desangaaende bliver da dette: Jeg vil
forestille Kirkesessionen vor Trang herudi; jeg vil stræbe
at formaa bemeldte Herrer at komme os saavelsom andre
Byer her paa Landet til Hjælp herudi. Men, saa meget
som jeg allerede har erfaret i denne berørte Sag, kan
det dog ej ske paa anden Maade, end at I, mine Venner!
indgaar disse 2. Poster:
1. At det Skolehus, som nu staar, bliver overdraget
af Eder til Kirken, som sælger det til hvem, der for
højeste Pris maatte ville købe det, og at den Købesum
da blev til Hjælp for det andet, som skulde bygges.
2. At I samtidig ogsaa køber en Plads til det nye
Skolehus, der kunde være saa stor, at derpaa kunde
bygges et Hus i 11 Fag, hvoraf de 5 bleve til Skolestuer
og saa dybe af Bjælker, som anført er; de andre 6 Fag
maatte være til Skoleholderens Brug, samt og et Kammer
til en ledig Person, der skulde være Skoleholderen til
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Hjælp med de mindre Børn. Hertil skulde være et
lidet Sidehus til Stald, samt et rummeligt Sted indrettet
til Børnenes fornødne Magelighed. Dette Byggested
maatte være nogenledes midt i Byen. Jeg vil foreslaa
Eder 2de. Det ene Sted kunde være fra Albert Albertsen Bøye junior op imod Peder Møysen. Det andet kunde
være i lige Linie med Hans Omels Grund op ad mod
Henning Jørgensen, ligeoverfor Degneboligen eller Bageren.
En af disse Pladser kunde være sundest og bekvemmest.
Dette var mit Forslag.
Nu staar det til Eder, mine Venner! hvad I synes om
alt dette? Hvad Svar I vil give, og hvad Anstalter I vil
gøre til denne saa saare vigtige og for Eders Børn højst
trængende Indretning? Thi hvad er dog vel vigtigere, end
at Eders kære Børn kunde blive oplærte og ved Lær
dommens Undervisning være paa et Sted, der var sundt
og godt for dem?
Dersom mine Venner! jeg ikke havde indset den
højvigtige Nødvendighed dette er af, havde jeg ikke villet
gøre Eder mit Forslag. Dersom jeg endog skulde kunne
tænke mig nogen Modstand fra nogen af Eder, skal det
dog ikke fortryde mig at have gjort dette velmente og
for Eders Børn alene saa højst nødvendige Forslag. Om
der endog ikke skulde blive noget af alt dette, vil jeg
dog glæde mig ved den gode uopfyldte Hensigt, som
Gud er mit trofaste Vidne til, jeg har ved dette og andet,
som jeg nu eller herefter kunde finde fornøden at fore
slaa Eder, enten til Eders eget eller i Særdeleshed til
Eders Børns Vel, der ligger mig saa meget paa Hjertet,
for derved at kunne bidrage noget til Eders Velfærds
Fremme i Tiden, til Eders Glæde af dem baade i Tiden
og den kommende Lyksalighed.
Af Eders tro Lærer
Marstal, den 24. Maj 1789.

H. Holm.
8
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Da Sognepræsten, Hans Velærværdighed Hr. Holm
forlanger samtlige Indvaaneres Svar paa de udi Forslaget
anførte 2de Poster om Skolens Bygning, saa ville alle de,
som billiger og tilstaar det gjorte Forslag, herpaa be
hage at tegne deres Navne.
Jørgen Nissen. Albert Hermansen sen.
Gothard H. Hermansen, Christan Brandt.
Erik Albertsen, Sejlmager. Claus Weber.

Resultatet blev, at Forslaget blev vedtaget, den
gamle Skole i Tvergaden blev solgt, og en ny tidssvarende
Skolebygning med Lærerbolig opført paa Torvet paa
Hjørnet af Skolegade og Kirkestræde, hvor Købmand
Chr. H. Rasmussen nu bor. Det var et betydningsfuldt
Fremskridt. Alligevel klager Skoleholder Andresen stadig
over den uregelmæssige Skolegang. Medens Børnenes
Antal i 1769 kun var 120, var Antallet nu naaet op til
over 200 paa Grund af Befolkningens stærke Tilvækst.
Besøget var daarligt om Sommeren paa Grund af Sej
ladsen; om Vinteren kunde indtil 130 Børn være samlet
paa engang. Den uregelmæssige Skolegang gjorde det
ogsaa meget vanskeligt at opretholde Inddelingen i Klasser.
Dertil kom den Uskik, at mange Forældre sendte deres
smaa under 6, ja endog under 3 å 4 Aar til Skolen,
„alene i den Hensigt som det almindelige Ordsprog her
lyder: for at kunne vide, hvor de ere“. Man maa give
Skoleholderen Ret i, at det at tvinge slige Børn til Stil
hed, var lige pinagtigt baade for ham og dem, og at der
maatte gøres et Arbejde, som oversteg eet Menneskes
Evne. Der hørte aabenbart en saa udmærket Dygtighed
som Andresens til for at faa noget ud af saa vanskelige
Forhold.
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III.
I Skoleholder Andresens Bestalling af 1772 hedder
det angaaende de ham paalagte Pligter: Insonderheit liegt
ihm ob die Jugend vom Anfang ihres siebenden Jahres
im Beten, Lesen, Schreiben und Rechnen, imgleichen in
dem kleinen Kinder-Catechismo Lutheri, auch andern zum
hinlänglichen Begriff des Christenthums gehörigen und
von dem Pastori loci als dem ihm vorgesetzten SchulInspectore ihm anzuweisenden Büchern zu unterrichen p.
p. sich in allem nach der allerhöchstemanirten Schulver
ordnung, und der bis dahin dortiger Schule üblich ge
wesenen Einführung richten p. p.
Det 18. Aarhundrede var Pietismens Aarhundrede.
I 1736 indførtes Konfirmationen, 1737 udkom Pon
toppidans*) Forklaring til Luthers Katekismus, og Aaret
efter blev den ved kgl. Reskript indført i alle Landets
Skoler. Pontoppidans Forklaring, der endnu bruges i
Norge, er affattet i Spørgsmaal og Svar og bandt derfor
baade Lærer og Disciple. Læsningen i Skolerne i hine
Tider indskrænkedes for største Delen til Luthers Kate
kismus og Lærebogen. Undervisningen begyndte hver
Dag med Religion og sluttede dermed. Den hele Almue
undervisning blev nærmest kun en Forberedelse til Kon
firmationen, det gjaldt om at naa saa vidt, at man ikke
blev „vist af“ hos Præsten. Og det var nødvendigt at
blive konfirmeret, var man ikke konfirmeret, kunde man
ikke blive gift. Pontoppidans Forklaring afløstes her i
Danmark af Balles Lærebog. Balles Lærebog betegnede
for saa vidt et Fremskridt, idet den udelod Spørgeformen,
saa Læreren selv kunde forme sine Spørgsmaal, dog
*) I 11 Aar fra 1723—34 var Erik Pontoppidan Præst paa Als,
først i Nordborg, derefter i Hagebjerg, og har indlagt sig
store Fortjenester af det danske Tungemaal i Slesvig.
8*
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maatte Børnene for at kunne svare, lære Bogen udenad.
At det ogsaa har været Biskop Balles Mening, kan man
se deraf, at han siger: af Bogen maa der svares. Balles
Lærebog var i mange Maader rationalistisk farvet, og
vore Forældre og Bedsteforældre har maattet bekende, at
den var vanskelig at faa lært udenad.
Det var derfor kun lidt Tid, der blev til Skrivning og
Regning. I Skrivning lærte man at skrive Bogstaver og
at afskrive. I høj Kurs stod Snirkler og Forsiringer.
Med Hensyn til Regnekunsten gaves der som i Kristen
domskundskaben to Bøger, der hver til sin Tid stod i
høj Anseelse. Medens man tidligere havde brugt at regne
paa Linier ved Hjælp af Regnepenge, hvilket vel var en
anskuelig, men dog saare besværlig Maade at regne paa,
blev Søren Matthiesens Regnebog eller Vejviser i Regne
kunsten, som den kaldes, efterhaanden almindelig brugt.
Søren Matthiesen var Klokker ved Trinitatis Kirke i Kø
benhavn, og fra en Datter af ham nedstammer gennem
Augustenborgerne den nuværende tyske Kejserinde. Senere
fortrængtes Matthiesens Regnebog af Cramers Regnebog.
Bekendt er Talemaaden: det stemmer ikke med Cramers
Regnebog.
Skoletugten var i hine Tider langt haardere end nu
om Dage. Det var jo ogsaa til Dels nødvendiggjort ved
det store Børnetal i Klassen. Foruden korporlig Revselse
havde man en Række mildere Straffe. At blive stillet i
Skammekrogen var vel ikke saa slemt, men naar man
saa tillige maatte knæle paa en Pose Ærter, blev det
ingen behagelig Straf. Meget almindeligt var det at
skrive Synderens Navn med Kridt paa en sort Tavle,
og der kunde gaa Dage, inden Navnet blev slettet paa
det sorte Brædt. En snurrig Straf brugte en jysk Lærer.
Naar Børnene havde klattet i deres Skrivebog, maatte de
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ud at vise Grisen det. Og Grisen gottede sig over
Barnets Griseri, hvilket den viste ved at grynte og slaa
Krøller paa Halen.
Med usvækket Iver og Dygtighed vedblev Skoleholder
Andresen at røgte sit besværlige Embede, og de Børn,
som flittigst besøgte Skolen, fik han lært at læse tydelig,
fatte Kristendommens Grunde, skrive læseligt og at gøre
en ordentlig Købmandsregning. I Aaret 1804 skriver
han følgende: „Saaledes har jeg nu udi 35 Aar under
megen Genvordighed opofret mine bedste Kræfter og
meste Levetid her til de unges Undervisning. Selvbe
vidstheden om, at jeg har udrettet alt, hvad der efter Evne
og Omstændigheder haver været mig muligt, bliver min
eneste Trøst. Den søde Tanke om at efterlade mig det
Vidnesbyrd, at jeg her ved Stedet ikke har været uvirk
som eller uden Nytte, og at den bedste Løn for mig
herefter maa være i Vente, lindrer min Byrde. Gud
tænke paa mig i Alderdommen! Han lede mig ved sit
Raad og siden annamme mig til Ære.“ Den 1. Januar
1821 entledigedes Andresen, meget hædret for sin lange
og udmærkede Embedsførelse.
Han benaadedes med
Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

IV.
Med Hans Andresens Afsked træder Skolen ind i et
nyt Afsnit af sin Historie. Samme Dag som Andresen
blev afskediget, udnævntes den ny Lærer, Seminarist H.
F. Ishøy*). Det var den første Januar 1821. I 41 Aar
var Ishøy Lærer ved Marstal Skole, indtil han i Aaret
1862 fik sin Afsked. Degnen J. H. Lorenzen, tidligere
*) At Andresen ikke saa med milde Øjne paa Seminaristerne
viser flg. Udtalelse: Naar Seminaristerne kommer, vil Kirken
blive et Koncerthus og Skolen et Dansehus.
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Skolelærer i Ærøskøbing, der i 1809 eller 10 var blevet
udnævnt til Sognedegn for Marstal Menighed, efter at
Degnen Christian Faber var blevet Toldkontrollør i Ærøs
købing, var kaldet med Forpligtelse til at undervise 2

H. F. Ishøy.

Timer om Dagen, men det synes ikke, at han har været
meget villig dertil. Samme Aar opfyldtes Bestemmelsen
i Skoleloven af 1814 om Oprettelse af en Skolekommis
sion, idet der paa Forslag af Pastor Schaarup udnævntes
følgende 3 Skoleforstandere: 1) Købmand og Skipper
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Claus Christoffer Mathiesen, 2) Claus Rasmussen Friis og
3) Albert Hansen Minor.
26. Juli 1821 døde pensioneret Skolelærer Hans An
dresen, 71 Aar gi. „Hans Begravelsesdag var højtidelig
og hans Ligfølge meget stort. Han havde været Skole
lærer i Marstal i 51 Aar.“ Hans Pension paa 160 Rdl.
Sølvmønt blev nu lagt til Ishøys Løn, der i Forvejen ud
gjorde 200 Rdl., mod at denne forpligtedes til at holde
en Hjælpelærer. Som Medhjælper antoges Fuglsang, der
senere blev Lærer ved Ommel Skole. Efter ham fulgte
Nothkier.
Skoleforholdene var paa dette Tidspunkt
næsten fortvivlede. Børneantallet var 356, og der var to
Klasser med 178 Børn i hver. Skolestuen var paa 5
Fag. En Ændring var paatrængende nødvendig. Skole
kommissionen foreslog derfor 10. Maj 1822, at der blev
tilbygget 5 Fag til Skolen mod Øst, og at der indrette
des 4 Klasser. Forslaget begrundedes bl. a. paa flg.
Maade: For Lærerne er det en plat Umulighed at komme
omkring iblandt Børnene, have det fornødne Opsyn med
dem og tilbørligen undervise dem. I Skrive- og Regnetimerne, hvor Børnene optager et større Rum ved Bordene,
nødes man til at henvise en Del af Børnene i Forstuen og
Køkkenet, medens endnu andre bliver pladseret i Haven
udenfor Skolevinduerne. Hvad disse paa hinanden saa
tæt pakkede Børn maa lide af Hede, og hvilke skadelige
Følger det maa have for deres Sundhed, kan man tænke
sig. Der gaar derfor næsten heller aldrig en Dag forbi,
uden at flere faar ondt, falder i Afmagt og maa forlade
Skolen. Og hvad maa ikke Lærerne under slige Om
stændigheder lide! Ja enten maa Vinduerne paa begge
Sider af Skolestuen staa aabne, hvorved foraarsages Træk,
eller og de i den mest trykkende Kvalme maa indaande
de skadeligste Dunster for Sundheden. En fremmed, som
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kommer derind, kan ikke opholde sig der et Kvarter uden
at føle sig højst upasselig. Under disse Omstændigheder
bliver det nødvendigt, at et nyt Lokale anskaffes for den
ene Klasse, hvorved da enhver igen kunde inddeles i 2
Klasser.
Som midlertidig Foranstaltning lejedes den gamle
Degnebolig, og i denne indrettedes en Hjælpeskole, der
toges i Brug efter Sommerferien 1822.
Da Degnen Lorenzen døde i 1824, blev Degneem
bedet sammenknyttet med Skolen, som det har været det
ned til vore Dage. Børneantallet var nu naaet 408.
Skoleplanen af 16. November 1824 fastsætter, at der op
rettes to særskilte Skoler med to af hinanden uafhængige
Lærere. Den ene Lærer lønnes med llORdl. rede Sølv,
den anden med 80 Rdl., foruden Accidensoffer af hvert
Distrikt. Højtidsofret deles lige. Den ene erholder Bolig
paa Skolen, den anden overtager den gamle Degnebolig.
Uagtet der af Degneembedet blev tillagt Ommel Skole
kasse 70 Rdl., opnaaedes der dog for Marstals Vedkom
mende en aarlig Besparelse af 100 Rdl. Skippergaden
udgjorde Grænsen mellem det nordre og det søndre Di
strikt. Til det nordre hørte Bøndergaardene og Parcel
listerne. Ved den søndre Skole ansattes Ishøy. Til
Lærer i det nordre Distrikt kaldedes 1825 B. P. Bekker,
der tillige blev Kirkesanger. 1831 kom /V. Kjærbølling,
der 1836 blev Kordegn i Ærøskøbing, og hvis Navn
senere blev knyttet til Zoologisk Have i København.
Dennes Eftermand var C. H. Lausen, der 1849 kom til
Tranderup.
Samtidig med denne Nyordning var der blevet bygget
en ny Klasse til Skolen. Denne nye Skole indviedes høj
tidelig ved Tale og Sang af Pastor Schaarup 18. No
vember 1824.
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Skolekommissionen gik i de Tider samvittighedsfuldt
til Værks. En Dag i hver Maaned overværede den i
flere Timer Skolens Undervisning for saa at afslutte med
et Møde i Præstegaarden.
Det var gammel Skik eller Uskik, at Børnene forlod
Skolen, naar de begyndte at gaa til Præsten, og det
kostede Pastor Schaarup megen Kamp at faa dette ændret.
Han bortviste Konfirmander og forlangte ugentlige Be
viser fra Lærerne for, at Børnene havde besøgt Skolen.
Om disse sine Anstrængelser siger han flg.: Jeg haaber,
det vil lykkes mig at faa den gamle Uskik hævet uden
at udsætte mig for Forældrenes og Beboernes Had og
Misfornøjelse. Jeg har lært det, jeg ikke før vidste, at
man, især Præsten, maa gaa frem med Læmpe og den
yderste Varsomhed og Forsigtighed i at standse gamle
Misbrug, da intet her som Lønning for Præsten er be
stemt, men det staar alene i Menighedens egen Magt og
frie Villie, om Præsten skal leve anstændig eller sulte.
De mange Ubehageligheder med Skolevæsenet og den
Tvang Beboerne derved er blevet paalagt, har lært mig
erfare og føle det.
Ved den Tid (1824) indførtes den indbyrdes Under
visningsmetode i de yngste Klasser i Marstal. I 1822
udkom Forordningen om indbyrdes Undervisning. Kong
Frederik VI var i høj Grad interesseret for denne Metode
med sit militæriske Tilsnit. I København fandtes en Nor
malskole for indbyrdes Undervisning, og Lærer Wille fra
denne Skole satte 1829 denne Undervisning i Gang i
Rise Skole, saa Øens øvrige Lærere kunde faa fornøden
Underretning hos Skolelærer Weber i Rise. Det hele
lignede en Eksercits. Naar Læreren kom ind i Skolen,
stillede Børnene sig under deres Numre, der var malet
under Loftet Skolestuen rundt. Derpaa blev de raabt op,
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og de borteblevne noteret i Protokollen. De, som skulde
være Bihjælpere, fik et Blikskilt hængt om Halsen, og
ved Lyden af Lærerens Fløjte ilede Elever og Bihjælpere
hen til den for hver Afdeling bestemte Læsetabel, der
var ophængt paa Væggen, og Undervisningen begyndte.
Ved et nyt Stød i Piben standsede de alle, og der her
skede fuldstændig Stilhed, indtil et andet Signal igen satte
hele Klassen i Virksomhed.
Begyndelsesgrundene i
Skrivekunsten fik man ved Sandbordet. Det var et langt
Bord, rundt om forsynet med Lister for at holde paa
Sandet. Ved den ene Ende var der en Skuffe til Sand,
ved den anden en Skuffe med Træpinde til at skrive
med. Naar Bordet var skrevet fuldt, blev Sandet glattet
ud ved Hjælp af en Strygeflade, og der kunde begyndes
forfra.
Fra Sandbordet avanceredes der til at skrive
paa Tavle, og derfra til Skrivebog.
I Aaret 1830 kom der Meddelelse om, at Hs. kgl.
Højhed Guvernøren vilde indtræffe fra Langeland til Ærø
Søndag den 13. Juni for den 14. og 15. at tage Øens
Kirker og Skoler i Øjesyn, samt derefter sidstnævnte
Dag begive sig til Als. Guvernøren var Prins Kristian
Frederik, den senere Kong Kristian den Ottende. Som
Skik var i de Tider, blev han modtaget af Menigheden
med en Velkomsttale af Præsten, og Skolepigerne var
mødt i hvide Klæder for at modtage Prinsen. Resultatet
af Prinsens Besøg i Skolerne blev, at Skolekommissionen
fik Anmodning om at drage Omsorg for at hensigtspas
sende Læsebøger i tilstrækkeligt Antal anskafFedes. Der
næst er Prinsegade i Marstal et Minde om Kristian den
Ottendes Besøg. Prinsen gav nemlig sit Samtykke til,
at det Stykke af Markgaden, som han d. 13. Juni pas
serede fra Stranden til Kirkestrædet, maatte bære Navnet
„Prinsensgade“.
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Muligt staar ogsaa Reglementet af 1832 i Forbindelse
med Prinsens Inspektion. Den 7. November 1832 approbe
rede Frederik VI et Reglement for Almueskolevæsenet paa
Ærø, hvor bl. a. følgende Bestemmelser findes: Skole
vejen bør ikke være over
Mil for noget Barn. Skole
pligten begynder med det fyldte syvende Aar. Længere
end til det Fyldte 7de Aar er det ikke tilladt Børnene at
søge de saakaldte Pugeskoler. Og disse maa hverken
oprettes eller vedblive, uden dertil givet Samtykke af
Præsten, under hvis Tilsyn de stadig staar. Hver Skole
skal have to Klasser, og der undervises daglig 6 Timer.
Skoledirektionen kan diktere Mulkt af indtil 3 Mark Sølv
mønt ugentlig, i Gentagelsestilfælde kan Mulkten forhøjes.
Den kan inddrives ved Udpantning, eller Afsoning begæres.
Børnene i øverste Klasse er pligtige, naar de er fyldt 12
Aar at møde Skolelæreren ved Kirken hver Søn- og Hel
ligdag for med ham at bivaane Gudstjenesten, og der
anvises dem en bestemt Plads i Kirken. Gentagne For
sømmelser i denne Henseende straffes som Skoleforsøm
melse. Undervisning gives i Religion, Læsning, Skønog Retskrivning, Regning paa Tavle og uden Tavle og
Sang. Til Opmuntring for de flittige meddeles Begyn
delsesgrundene i Geografi og Fædrelandshistorie. Ogsaa
hvor Omstændighederne tillader det, undervises i Haandgerning, Gymnastik og Svømning. Eksamen afholdes i
Oktober Maaned, men i Ærøskøbing og Marstal Skoler i
Februar Maaned som den i disse Skoler, med Hensyn
paa bemeldte Stæders Skibsfart, passeligste Tid. Naar
Børnene ikke holdes rene, advares Forældrene eller mulkteres med 4—8 Sk. Sølvmønt. — Landfogden og Prov
sten er Skoledirektører, Præsten Skoleinspektør. Med
Præsten udgør 2—6 af Sognets hæderligste Mænd, fore
slagne af ham og valgt af Skoledirektionen, Sognets
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Skolekommission og drager Omsorg for Skolens og
Skolevæsenets økonomiske Anliggender. — I Skolestuen
skal der være mindst 4 Alen fra Gulvet til Bjælkerne.
Vinduerne maa kunne lukkes op. Gulvet maa være enten
af Brædder eller Mursten, der staar paa Kant. — Skole
bygningernes Opførelse sker i Henh. til Reskript af 13
Decbr 1776 paa Kirkekassens Regning. Dog danner
Ærøskøbing en Undtagelse. Pensioner udredes af Skole
kassen, forsaavidt der ikke af Kirkemidlerne kan tilstaas
en Understøttelse, der kan anses for tilstrækkelig.
Som Bilag til dette Reglement findes en Instruktion, for
Skolelærere paa Ærø, hvor det bl. a. hedder med Hensyn
til Straffemidler: Naar Læreren anser det nødvendigt at
anvende legemlig Straf, da har han at bruge et lidet Ris
til de Børn, som er under 10 Aar, til de større Børn en
tynd Tamp uden Knuder. Paa anden Maade maa legem
lig Straf ikke anvendes; hverken Stød eller Slag med
Haanden maa gives, ligesom ej heller nogen Straf maa
bruges, hvorved Barnets Æresfølelse maatte krænkes.
I Begyndelsen af Fyrrerne blev der fra slesvigholstensk Side gjort Forsøg paa at faa Undervisning i
Tysk indført i Skolerne i det nordlige Slesvig, hvortil ogsaa Ærø regnedes. Der kom Meddelelse fra det si—holst
—lauenborgske Kancelli, at Hs. Majestæt efter den sles
vigske Stænderforsamlings Petition havde bifaldet, at der
i de danske Skoler i det nordlige Slesvig, hvor der
undervises i det danske Sprog fra 1 Januar 1841 skal
gives Børn, hvis Forældre ønsker det, privat Undervisning
3 Timer ugentlig i det tyske Sprog. De nuværende
Lærere skulde have Betaling derfor, de fremtidige skulde
det paalægges. Og efter Forslag af Direktionen blev
der tilstaaet Ærøs Lærere hver 12 Rdl. om Aaret af
Kirkekassen for at undervise i Tysk. Dette Forsøg paa
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at fortyske Nordslesvig kunde naturligvis ikke forliges
med den vaagnende Nationalfølelse, og Bestemmelsen
blev da ogsaa ophævet efter Treaarskrigen 4. Januar
1851*). Ogsaa den ærøske Gejstlighed viste i disse Aar
deres patriotiske Sindelag. Hidtil var alt, hvad der kom
fra den verdslige Øvrighed affattet i det tyske Sprog. I
1844 indgik Præsterne med Ansøgning til Kongen om,
at Regeringen herefter vilde udfærdige sine Bekendtgørel
ser i det danske Sprog. Svaret herpaa blev, at det blev
paalagt Amtmanden at besørge de Bekendtgørelser, der
sendtes til Ærø oversat paa Dansk. Men endnu saa sent
som 1853 forvildede en „Bekanntmachung“ sig til Ærø,
men den blev, som man kan tænke sig, modtaget med
skarp Protest, og man anmodede om, at der blev truffet
„Foranstaltninger til Forebyggelse af fremtidige Misgreb
af denne Art“. Siden den Tid er der næppe kommet
„Bekanntmachungen“ til Ærø.
I 1842 fik Marstal Skole atter fyrstelig Inspektion. Det
var den senere Kong Frederik d. 7., der som Kronprins
og Guvernør over Fyn kom hertil d. 12. Oktober. Folk
i Marstal fortæller endnu om Regnepræsentationen ved
denne Lejlighed i den ene af Skolerne. Skønt Læreren
ikke var anset for nogen stor Regnemester, var det
ganske forbløffende, hvad Børnene, der i Forvejen var
indekserceret, præsterede. Kronprinsen vendte sig med et
lunt Smil til sin Adjudant og spurgte: „Kunde Du regne
disse Stykker?“ „Nej!“ „Jeg heller ikke!“ svarede Prin
sen. Forøvrigt var Prinsen vel tilfreds med Skolens Til
stand. Skolen havde den Gang over 400 Børn. Prinsen
ønskede dog, at der skulde gives en udvidet Undervis
ning ved Oprettelsen af en Realklasse, hvori der under
vises i Matematik og Sprog, „som for Sømanden er saa
') Saml. S. 19—20.
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vigtige“. Følgen heraf var en ny Skoleplan af 8. Maj
1845, hvorved de to Skoledistrikter atter sloges sammen
til ét Distrikt. Der skulde nu være 3 Lærere, 3 Skole
stuer, 5 Klasser og desuden en Realklasse i Overens
stemmelse med Kronprinsens Ønske. Som 3. Lærer an
sattes Jakob Feldtmann, der 1850 forflyttedes til Skovby
og efterfulgtes af J. H. Creutz, der 1861 kom til Ommel.
For at gennemføre den nye Ordning blev det atter nød
vendigt at udvide Skolebygningen. Efter at man et Par
Aar havde hjulpet sig igennem med et lejet Lokale, toges
den nye Skoletilbygning i Brug ved en højtidelig Ind
vielse paa Kronprinsens Fødselsdag 6. Oktober 1847.
Af Pastor Rasmussen betegnedes det som Skolens Formaal at danne fromme og gudfrygtige Kristne, oplyste og
retsindige Indvaanere, trofaste og taknemmelige Undersaatter. I Dagens Anledning havde Kronprinsen med
Fornøjelse givet sit Samtykke til, at Skolen for Fremtiden
bærer Navn af „Frederiksskolen“ i Marstal, og da denne
Benævnelse blev autoriseret af Kancelliet, maa det vel
for bestandig være fastslaaet, at Skolen i Marstal bærer
Navn efter Frederik VII. Sin Interesse for Skolen viste
Kongen ogsaa i 1859, da der gennem Grevinde Danner
af Kongens Privatbibliotek skænkedes en Samling Bøger
til Frederiksskolens Børnebogsamling.
Realklassen slog dog ikke videre an i Marstal den
Gang. Der synes ikke at have været tilstrækkelig Jord
bund derfor. Der undervistes i denne Klasse særlig i
Dansk Stil, Geografi, Verdenshistorie, Matematik og Tysk.
Derimod synes Engelsk, som Kronprinsen havde ønsket,
ikke at være optaget, mulig af Mangel paa Lærerkraft.
Færre og færre blev Eleverne, og i 1851 foreslog Skole
kommissionen, at den skulde nedlægges, da „Bekostnin
gen var meget for stor i Forhold til Nytten“. Autorite-
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terne gik da ind paa, at den ophævedes indtil videre. 1
Stedet for indrettedes en almindelig Klasse.
Det er utvivlsomt at baade Kristian VIII og Frederik
VII Besøg i Marstal har haft ikke ringe Betydning for Skole
væsenets Udvikling. Siden da har Byen ikke haft fyrste
ligt Besøg. Som bekendt naaede Kong Kristian IX trods
sin lange Regeringstid aldrig at besøge Marstal. Da
Kongen som gammel Mand i Aaret 1904 gæstede Ærø,
fik han ikke Lejlighed til at komme til Marstal.

V.
Hermed staar vi ved AFslutningen. Resten af Marstal
Skoles Historie ligger inden for Mands Minde. Kun
nogle Bemærkninger om Overgangen til den nyere Tid.
Børneantallet var nu vokset til over 500, og desuden fand
tes der 2 Privatskoler. 1858 indgav Skolekommissionen et
udførligt Forslag, hvis Hovedtræk var: Deling af Skolen
i en Borgerskole og en Friskole, Ansættelse af 5—6
Lærere og en Lærerinde, samt Opførelse af en ny Byg
ning for Borgerskole. Forslaget nægtedes Approbation,
fordi det gik ud over Reglementet af 1832. En ny, mere
indskrænket, Plan til en udvidet Almueskole indsendtes
derpaa i Aaret 1859, ledsaget med Overslag til Ombyg
ning af Skolehuset. Det Maskineri, som den Gang maatte
sættes i Gang for at bringe en ærøsk Skolesag til Ende,
var: Skolekommission, Skoledirektion, Kommunalbestyrelse,
Biskop, Overskoledirektør, Kirkeinspektorat, Overkirkedirektion og tvende Ministerier med Departementer. Pastor
Nyrop tilføjer: det er en lang Trappe den stakkels Skole
sag havde at vandre stundom op og ned og ned og op
igen. Vandringen var endt 18. Juni 1862!
Skolen deltes i en Drenge- og en Pigeskole,
hver med sin Overlærer, Drengene med Heldagsskole-
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gang i de to øverste Klasser. Af de gamle Lærere var
kun en tilbage, nemlig Degnen H. J. Nielsen, der var
kaldet som 2den Lærer i 1850. Gamle Ishøy var samme
Aar, 1862, blevet afskediget, og da Lærerpersonalet nu

Overlærer Lauridsen.

skulde forøges fra 3 til 5, kaldedes Overlærer J. Lauridsen
og Lærerne Weile, Bachmann og Thomsen. Lauridsen,
Weile og Bachmann ansattes ved Drengeskolen, Nielsen
og Thomsen ved Pigeskolen.
Atter var der bygget til Skolen, denne Gang dog
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uden Kirkekassens Hjælp, og paa Frederik VII’s Fødsels
dag 6. Oktober 1862 fandt Indvielsen Sted, og de nye
Lærere indsattes. Pastor Nyrop havde i Dagens Anled
ning skænket Skolen et Ur, der var opsat i Gavlen.
Indvielsesfesten var ganske naturlig baaret af patriotisk
Stemning, der gik i skandinavisk Retning. „Naar vi ser
hen til Fædrelandets Stilling“, siger Nyrop, er der saa
meget, som kan bekymre os; held os, at vi kun kunne
glædes, naar vi ser hen til vor Konge! Det er en Trøst
under alle disse diplomatiske Aktstykkers Omsvøb, under
den svævende Stillings Virvar, at vide: vor Konge er tro
som Guld!“
Og i en Sang til Kongen, digtet til Dagen, hedder
det:
Tysken tager højt til Orde,
Lirum — Larum — Klang!
vilde gerne snart til Borde
i den danske Vang.
Skal vi lystre en Hr. Wiener
og tillige den Berliner! —
Vogt jer os paa Tæer træde,
vi er ikke ræde.

Kalder, Drot, Du Holger Danske,
fluks han stander op!
Vil os Tysken Handske kaste,
nu velan — saa Top.
Holger gaar med Sværd og Sange,
Mikkel gør ham aldrig bange;
men hans Sværdeslag er stærke,
det faar Mikkel mærke!

Som Supplement til denne Ordning indrettedes i
1868 Lærerværelserne til Pogeklasser og en Lærerinde
ansattes.
1 Aaret 1873 visiterede Biskop Engelstoft Marstal
9
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Skole og udtalte Ønskeligheden af, at der indførtes Real
undervisning. Paa Foranledning heraf indførtes en saadan
ved Plan af 29. Juni 1874. Dette var Begyndelsen til
den senere Realskole.
Aaret 1886 blev et Mærkeaar i Marstal Skoles Hi
storie.
Da holdt Skolen Flyttedag for anden Gang.
Skolen paa Torvet var i Tidens Løb blevet for lille og
indskrænket. Paa Ærø Kirkekasses Bekostning opførtes
af Arkitekt Schwanenflygel en ny og tidssvarende Skole
bygning i Vestergade, der højtidelig indviedes 20. August
1886 i Overværelse af Stiftsøvrigheden. Sognepræst
Tholle gav en Oversigt over Skolens Historie.
Senere byggedes Gymnastikhus, og 1899 blev en ny
og mindre Skolebygning opført.
Samtidig med denne Udvikling er den almindelige
Undervisning stadig blevet forbedret og højnet, saa vi
nu i Marstal staar med et Skolevæsen, vi kun kan have
Ære af, idet der ikke er mange Steder i vort Land, hvor
man har sørget saa godt for alle sine Børn som i Mar
stal. Forhaabentlig vil Marstal ogsaa i Fremtiden kunne
holde sit Skolevæsen i samme Højde som nu og komme
til at gøre Erfaring om, at hvad der anvendes til Skole
væsenet, er Kapitaler, der giver gode Renter.
Naar man beskæftiger sig med Marstal Skoles tohundredaarige Historie, er der 3 Skikkelser, der uvilkaarligt paatrænger sig os som Bærere af Skolens Historie
gennem de svundne Tider. Disse tre Mænd er Hans
Andresen, R F. Ishøy og Jeppe Lauridsen. De beteg
ner en uafbrudt Kæde og ,stod som Ledere af Skole
væsenet i 135 Aar. Andresen virkede ved Marstal Skole
fra 1769—1821, Jshøy fra 1821 — 1862, Lauridsen fra
1862—1904, den første altsaa i 52 Aar, de to sidste
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omtrent 42 Aar hver. Om Andresen er der kun een
Mening. Han har utvivlsomt været en benaadet Lærer,
en født Lærer, og i alle Henseender en udmærket Mand.
Derimod er det vanskeligere at fælde Dom over lshøy.
Han har til Tider haft Vanskeligheder med Autoriteterne,
og fra den Side er Dommen just ikke altid saa mild over
ham. Men da vi kun har hans Billede fra denne Side,
er det vel nok ensidig tegnet. I hvert Fald har denne
Mand staaet som Skolens første Mand i en meget lang
Aarrække, og i hvilken Skolevæsenet paa forskellig
Maade var i rig Udvikling. Hvad Lauridsen angaar,
hører han endnu Nutiden til, og det vil formentlig være
tilstrækkeligt at pege paa, hvad der staar skrevet paa
Mindetavlen over ham i Marstal Skole: Marstal Skoles
dygtige og nidkære Overlærer i 42 Aar.
Idet man arbejder sig igennem Marstal Skoles Hi
storie, faar man et stærkt Indtryk af, at der er ydet et stort
og dygtigt og alvorligt Arbejde gennem Slægterne fra
deres Side, som har været med til paa forskellig Maade
at opbygge Skolens Historie. Dette er til Anspore og
Opmuntring for dem, som nu staar i Arbejdet, at mindes
dem, der har arbejdet forud i den samme Gerning. Vi
gaar i Fædres Spor! Vi har Fædres Arv at vogte! Thi
under de forskellige Tiders Forhold er Opgaven dog
bestandig den samme: Vore Børns Undervisning og Op
dragelse!

2. Ommel Skole.
Hertug August af Nordborg-Pløn forundte naadigst
Indvaanerne i Ommel og Kragnæs ved Forordning af 28.
Decbr. 1687 „at holde deres egen Skolemester, om han
9*
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kun er dygtig dertil“. Amtsforvalteren skulde have Tilsyn.
Denne Tilladelse fik vel næppe synderlig Betydning. Egent
lig offentligt Skolevæsen kom først, da Hertug August’
Søn Kristian Karl ved Forordning af 4. Maj 1705 paabød
at bygge et Skolehus i Marstal og ligeledes ved Forord
ning af 14. November s. A. paalagde at udrede Skole
holderens Løn.

Ommel Skole.

Marstal Skole blev saaledes Sognets første og i en
Tid lang eneste Skole. Først medens Rathge Bertelsen
var Skoleholder i Marstal, blev Ommel og Kragnæs
udsondret som et særligt Skoledistrikt, og der blev op
ført en Skole imellem disse Byer*).
* I en Skrivelse af 1765 nævnes, at en egen Skole for Ommel
og Kragnæs er oprettet under forrige Amtmand og Provst,
formodentlig ikke uden højere Approbation — Rigsarkivet. —
Bertelsen var i 40 Aar Skoleholder i Marstal, fra 1723—1763.
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I Ærøskøbing Kirkebog findes optegnet: D. 9. Maj
1738 jordedes den i Herren saligen hensovede, af Sprinkler
og Næseblod bortdøde, unge Karl Nicolai Christensen,
Skoleholder i Ommel.
I Ærø gejstlige Skifteprotokol nævnes i 1779 som
Skoleholder i Ommel Hans Peter Bladt i Anledning af
hans Hustrus Død. Denne blev efterfulgt af sin Med
hjælper Christian Rasmussen.
Efter ham maa Jacob Nicolai Jacobsen, der døde
1823, 73 Aar gammel, være kommet. Protokol over
Skolebesøg fra 1809 giver os Indblik i Skoleforholdene
i de Dage. Naar Pastor Wedel besøgte Skolen, viste
det sig stadig, at langt de fleste Børn var fra Ommel,
og kun forholdsvis faa fra Kragnæs. Formaninger og
Advarsler synes kun lidet at have frugtet paa Kragnæsserne. Men Følgen var da ogsaa, at der var Børn fra
Kragnæs, der blev bortvist fra Konfirmationen Gang
efter Gang, saa de undertiden blev baade 18 og 20 Aar,
inden de naaede at blive konfirmeret*). Med Læsning
gik det vel nogenlunde, derimod var der mange For
ældre, der mente, at Skrivning var en temmelig over
flødig Ting. Skrivekunsten stod derfor paa et lavt Trin,
uagtet den gamle Skolelærer skrev en baade god og
korrekt Haand. Mange mente, at det var fuldt tilstræk
keligt, at Børnene lærte at skrive Forbogstaverne til deres
Navne.
I 1814 kom den gamle Jacobsen til et ulykkeligt
Fald, der gjorde ham til Krøbling, hvorfor han maatte
antage Eric Hansen som Medhjælper.
*) I Kirkebogen fra dette Tidsrum (1819) faar 16 af 24 Konfir
mander flg. Skudsmaal: 10 maadeliggode, 1 slet, 1 yderst slet,
4 endnu ringere, som ej kunde læse et eneste Ord.
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Embedsindtægterne maa ogsaa have været maadelige. Gamle Folk i Ommel fortæller endnu, hvorledes
Jacobsen fiskede Flyndere i Kløven, røgte dem ved at
benytte Tøjrestager til at gøre Ild med, som han opsamlede paa Markerne, for saa at sælge sine Fisk i
Marstal.
Omkring ved Tyve har Skoleforholdene været tarve
lige. Pastor Schaarup siger i 1820: Ved mine Besøg
gaar mine Antegnelser ud paa, at Skolen højligen trænger
til en Reform — saavel i Henseende til Bygningen som
i Undervisningsfaget. Og i 1822: At virke noget til
Gavn for Skolen, er under nuværende Omstændigheder
ikke at tænke paa.
1823 kom der Lærerskifte. Den gamle Jacobsen
blev efterfulgt af den unge Lærer Hans Peder Fuglsang,
der forud havde været Medhjælper ved Marstal Skole.
Samme Aar traadte den første Skolekommission i Virk
somhed, idet til Skoleforstandere blev valgt: Christen
Christensen Færgemann af Kragnæs og Jørgen Christoffer
Harche af Ommel med Forpligtelse til Flittig, mindst en
Gang om Maaneden, at besøge Skolen.
Som en yderligere Foranstaltning til det bedre blev
i 1824 Skolestuen udvidet med en 2 Fags Tilbygning.
En Foranstaltning, som man i de Tider lovede sig
meget af, var den indbyrdes Undervisning. Denne Metode
indførtes 1. Marts 1825 i Ommel Skole i Henseende til
Læseskolen. Læreren ventede sig meget heraf, da Børnene,
naar de blev indtegnet i Skolen, bragte en højst urigtig
og „fæl og drævende Stave- og Læsemaade med.“
18. Maj 1830 blev Pladsen til gymnastiske Øvelser
udset, lejet for 2 Rdl. Kur. aarlig og afpælet.
Men trods disse Fremskridt kom Skolevæsenet i
Ommel dog ikke til at staa paa en saadan Højde, som
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man havde ventet. Aarsagen hertil var Lærerens Svage
lighed og andre uheldige Forhold, hvorfor Fuglsang alle
rede i en yngre Alder blev pensioneret.
I 1851 kaldedes den unge begavede Peder Larsen.
(Fyns-Larsen) til Lærer i Ommel. Nu blev Skolevæsenet
bragt paa Fode. I 1852 skriver Pastor Rasmussen: Jeg
har i den senere Tid sjældent besøgt Skolen, fordi jeg
har fuldstændig og velbegrundet Tillid til den nuværende
Skolelærers Dygtighed, Iver og Nidkærhed. Og ved
Visitatsen 1853 bemærker Biskop J. Hansen: Det for
tjener særdeles Anerkendelse, at en saa forfalden Skole
med et saa stort Børnetal i en saa kort Tid er bragt til
at give et efter Omstændighederne aldeles tilfredsstillende
Resultat. En Søn af Lærer Larsen er Professor N. A.
Larsen, Ministeriets Konsulent i Skolesager.
Paa samme fordelagtige Trin vedblev Skolen at staa
i den følgende Tid. Efter at Lærer Larsen 1854 var
blevet forflyttet, blev Lærer Schmidt kaldet til Ommel
Skole. Dennes Eftermand var J. H. Creutz, som blev
efterfulgt af M. Lauritsen, der 1876 blev Degn i Marstal.
Børnetallet var nu blevet saa stort, at en Udvidelse
af Skolevæsenet tiltrængtes. I 1861 blev derfor en Skole
bygning opført ved Siden af den gamle, og en Andenlærer
ansattes.
Fra gammel Tid af henhørte en Del af Marstal Land
sogn, Bøndergaardene og Markerne, til Marstal Skole
distrikt. Dette Forhold ophørte 1879, da der samtidig
opførtes Skoler i Græsvænge og Nørremark. Da Børne
tallet hurtig voksede, byggedes allerede 1889 en ny
Skolebygning i Græsvænge og i 1901 ligeledes i Nørre
mark, udvidet 1912.
At der ikke er saa meget at sige om Skolevæsenet
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i Landsognet ligger simpelt hen i, at Ommel Skole som
Landsbyskole ikke har haft saadanne Udviklingsmulig
heder som Skolen i Marstal. Men hertil kommer ogsaa,
at et værdifuldt Materiale er gaaet tabt, idet den gamle
Skolekommissionsprotokol fra 1822 for Landdistriktet er
forsvundet.

Søfartens Historie.
1. Søfartens Udvikling.
Da Marstal foruden sit eget Sogn saagodt som intet
Opland har, er Byen fra gammel Tid henvist til at søge
sit Erhverv paa Havet. Fra først af var det Fiskeri,
senere kom ogsaa Søfarten til. Paa Grund af det rige
Fiske under Lolland svang Marstal sig op fra Begyndel
sen af det 18. Aarh.
At det forud havde været smaat, og Fiskelejet alde
les ubetydeligt, fremgaar af en Indberetning af Pastor
Wedel i Aaret 1809 til den kgl. Kommission til Oldsagers
Opbevaring, hvori det hedder: „Af Oldtidens mest anse
lige Mænd her i Marstal taler de gamle, underrettet derom
af deres Fædre, endnu om en Hans Rasmussen, som udi
sin Tid har været en meget æret Mand og maaske den
mest formuende paa Stedet, da han levede iblandt lutter
fattige Fiskere, der for største Delen levede i Tanghytter.
Hos denne Mand logerede Fyrsten med sit Følge, naar
han kom til dette Sted. Det samme Hus, hvilket denne
agtbare Mand da beboede, findes endnu i den søndre
Ende her i Flækken. Det bærer vel Alderdommens Præg,
dog intet anseligt har nuværende Beboere der at frem
vise, undtagen de brede og massive Fliser, hvilke findes
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i Stuegulvet. Denne Hans Rasmussen ligger begravet
Sønden for Rise Kirke, og den Sten, der bedækker hans
Grav, udviser, at han har været Pensionær af Gaarden
Gudsgave, som fordum var beliggende her i Sognet“.
I anden Halvdel af 18. Aarh. var Marstal i stærk
Opkomst, takket være dens Beboeres Flid, Sparsomme
lighed og store Sømandsdygtighed. Mag. Dyssel giver

Jagten „De tvende Brødre“.*)

os følgende interessante Beskrivelse fra 1763 af Byens
Sømænd og Fiskere: „Alt hvad Virgil lib. 4. Georgie
*) Bygget i Marstal 1787 af Skibsbygmester Møller, Svendborg,
fortømret i 1847 af Bygmesterens Søn, forlænget til Galease
1873 af Bygmesterens Sønnesøn. Bygget til Skipper Niels
Bruun, Marstal. Sejler endnu. — Det ældste Skib, Jagten
„Konstance“, nu hjemmehørende i Lohals, bygget 1723, hørte i
mange Aar hjemme i Marstal under Navnet: „De fire Brødre“.
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siger til Biernes Ros, kan hentydes paa Marstallerne; de
er i idelig Bevægelse; en Dag at ligge stille er dem en
Plage. De lever tarvelige, stille og indgetogne. At
stræbe og samle er alt deres Sag. De lader sig aldrig
nogen Sag være sur og vanskelig, naar der er mindste
Haab. De tager visselig mangen Fordel fra andre, min
dre flittige Stæder, og det er at rose dem for. Denne
Stræbsomhed gør dem som sædvanlig meget misundte,
især hos deres Naboer Lollikerne, og dog aflade disse
aldrig at handle med dem. Naar det Indfald stikker den
lollandske Købmand, saa giver han Klage til Kammeret
over Ærøboens Handel som sig fornærmende, og selv
kan han ikke bare sig for at handle med dem. Bliver
de borte, da er det, som hans Handel var død.
Denne lille By eller Flække ejer alene til Søfarten,
Fragter og Handelsskab 38 store Jagter foruden mindre
Fartøjer, saa mange ejer ikke alle fem Købstæder i Lol
land; nu da dette renskrives, erfarer jeg, at de haver 50
Jagter. Marstallernes Fart og Handel er deri forskellig
fra andres, at deres meste Fart er fra Mikkelsdag og
hele Vinteren igennem, saa længe et Fartøj kan gaa i
Søen. I den Tid er deres største Handel med Korn og
fede Varer fra Lolland, Fyn og omliggende Øer, til Kø
benhavn og de lollandske Stæder. Deres Skibe er snilde,
sikre, og Folket rette Søhaner. Naar andre Stæders
Skibe er aftaklet, løber Marstallernes for fulde Sejl; og
naar en anden Skipper skal først i Magelighed drikke
sin The og spise sin Frokost, før han letter, saa sejler
Ærøboen paa et Stykke Ost og Brød eller en Pibe
Tobak. Jeg vilde ønske at kunne opvække en nidkær
Stræben ved min Fortælling, som er sandfærdig!
Deres Fiskeri er ikke alene til daglig Føde ved
deres egne Kyster; men med mangfoldige Baade, som
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de kalder Beltbaade, gaar de om Efterhøsten under Lange
land, Lolland, Falster og Fyn etc. og fisker en Mængde
Sild, til Skam for Indvaanerne, der har Silden ved deres
egne Lande og køber, saa at sige, deres eget aF lutter
Magelighed eller Vankundighed. Paa saadan en stor
Sildebaad er fire Fiskere, hver har 4 Garn, hver paa 40
Favne. Disse fæstes sammen i en Linie; om Aftenen
sejler de ud i Strømmen, sætter Garnene ud og binder
Enden fast ved Baaden. Strømmen driver altsaa Garnene
og Baaden med Folkene i den hele Nat, indtil de om
Morgenen tager Garnene ind og fører, hvad Gud har
givet dem, til Land. Saadan Ulejlighed underkaster sig
Flittighed i Haabet, og ofte i et uvist Haab. I et Par
Aar har Sildefangsten været mager; men ellers er det
ikke rart (sjældent), at en Baad kan fortjene i beholdne
Penge 50 Rdl. og derover i Fisketiden, som varer henved
6 Uger.“
Gaar vi derefter ned til det /9. Aarh. fortæller Dr.
Hiibertz i sin Beskrivelse over Ærø af 1834 følgende om
Skibsfarten, der baade gælder Marstal og Ærøskøbing:
„Om Vinteren søger Købmanden*) og Skipperen, hvil
ket oFte er ligegældende Betegnelser, at faa Underretning
om Markedets Tilstand i Hertugdømmerne, i Danmark, i
Norge og i Østersøen; thi udenfor disse fire Punkter
gaar hans Spekulation ikke**). Mener han, det kan svare
Regning, saa køber han Last hjemme og gaar med den
*) I Henh. til Forordning dat. Gottorf 5. Novbr. 1828 kan enhver,
som nedsætter sig i Marstal, vente at faa Koncession til at
drive Haandværk eller Handel mod at betale en aarlig Recognition.
**) Om Gotthard Hansen Hermansen, der døde 8. Februar 1805,
staar der i Marstal Kirkebog, at han var den første og til
Dato den eneste Marstaller, der med eget Skib for paa Mid
delhavet.
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om Foraaret derhen, hvor han tror at kunne gøre det
bedste Marked. Har han ingen Last faaet hjemme, saa
gaar han med sin ballastede Jagt til en af de danske
Øer eller til Østersøen, køber sig en Ladning og af
sætter den, hvor han synes bedst, og saaledes holder
han det hele Sommeren over. Denne Handel for egen
Regning vælger han helst, naar han formaar det;
imidlertid, tror han at kunne fare fordelagtigere paa
Fragt, saa retter han sig efter Omstændighederne.
Handelen paa Østersøen har til sine Tider indbragt Ærø
mange Penge, og den er fordelagtig i mere end en Hen
seende.
Køber han Last hjemme eller i Danmark, saa maa
han lægge det meste af Ladningens Værdi ud i kontante
Penge, men i . Østersøen kan han betale med Veksel paa
Hamborg og Altona og almindeligvis sælge sin Ladning
saa betimelig, at han kan remittere Beløbet endnu inden
Forfalds Tid. Saaledes har han ofte selv ikke en Skilling
staaende i sin Last, og alt det overskydende er ren For
tjeneste. Men i saadanne Tilfælde maa han rigtignok i
Almindelighed lade assurere og naturligvis betale en
Provision til Vekselereren i Hamborg.
Til Østersøen, Hertugdømmerne, Danmark og Norge
fører Ærøboen stundom ogsaa betydeligt af Smør og
Fedevarer med god Fordel. Sin Ladning køber han i
dette Tilfælde hjemme eller paa Als. I Aarene 1806,
1807 og de følgende Aar skal det ikke have været
usædvanligt at tjene mellem et og to tusinde Rigsdaler
paa en lille Ladning, og endnu i den sidste Tid har For
tjenesten stundom været ret betydelig.“
„I Sommeren 1803 havde Marstal 123 Fartøjer eller
Jagter fra 1 til 22 C. Læster af ialt 1300 Commerce-
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læsters Drægtighed*). Dette Antal steg paa faa Aar til
150, men dels ved forskellige Uheld og dels ved Salg
gik en Del bort, saa at den i Aaret 1830 kun ejede 126
Fartøjer fra 1 til 30l/a Læster, nemlig 6 Fiskerkvaser, 7
Baade, 6 Jagtbaade, 6 Slupper, 1 Skonnert, 100 Jagter,
tilsammen 1394 Commercelæster drægtige, og førende
en Besætning af 380 Mand. AF disse Fartøjer var 50
byggede paa Ærø, nemlig 3 i Ærøskøbing og 47 i Mar
stal, dog af danske Mestre fra Thorseng eller Fyn og af
dansk Tømmer.“
Af Mcend i Marstal, som i det 19. Aarhundrede har
spillet en fremtrædende Rolle paa Erhvervslivets Omraade,
kan nævnes adskillige. Naar vi her indskrænker os til
særlig at omtale en enkelt, er det ikke blot, fordi denne
Mand fra bar Bund naaede frem til at blive Byens rigeste
Mand og Danmarks største Skibsreder, men fordi han til
lige var en ægte Marstaller Type.
Hans Clausen Christensen var født i Græsvænge ved
Marstal 1816. Efter sin Konfirmation kom han ud at
tjene Bønder og blev senere Gaardskarl hos Købmand
Grube i Marstal. Skønt der ikke var meget af Fritid den
Gang, forstod han dog at tjene mangen en Skilling ved
at forfærdige og sælge Husflidssager som Hægter og
Maller. Ved sin store Sparsommelighed og Arbejdsom
hed saa han sig omsider i Stand til at købe en gammel
Dæksbaad. Dermed begyndte hans Sejlads. De erfarne
Søfolk rystede paa Hovedet og mente, at det gik aldrig
med denne Bonde-Hans. Til at begynde med blev der
*) En Commercelæst = 32 Tdr. Korn. Jagter paa 10—15 Læster
fore med Skipper, 2 Mand og Dreng. De over 15 Læster
med en Mand mere. De under 10 Læster med en Matros
og en Dreng.
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ogsaa Vanskeligheder nok at overvinde. Skuden løb paa
Grund og forliste omsider i Flensborg Fjord 1842.
Derfor tabte han dog ikke Modet, men laante Penge
af sin Søster og nogle andre Ærøpiger, som tjente paa

H. C. Christensen.

en Gaard ved Flensborg. Med sin Jagt »Fuglen» havde
han udmærket Held og tjente sig snart en lille Formue
paa Fart mellem Skelskør og Hertugdømmerne. Han sled
tidlig og sent, han var snarraadig og redelig i al sin
Færd; en modig Skipper, en driftig Købmand.
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IAaretl849 lod han sit første Skib bygge paa Skibs
værftet i Marstal, og i 1870 anlagde han sit eget Værft
paa Bondebyens Grund. Nu gik det Slag i Slag med
at bygge Skibe. Ved sin Død 1879 ejede han 25 Skibe
med 3600 Register Tons. 35 Skibe havde han ladet
bygge, og det 36te stod paa Stabelen. Mere end 300
Mennesker havde han i sit Brød. Hele den store ud
strakte Virksomhed ledede han selv. Næsten alt havde
han i sit Hoved, Kontorhold kendte han ikke, og det var
kun lidt, han optegnede i sine Bøger. Hans Hukommelse
var fænomenal, og han undte sig sjældent nogen Hviletid.
En Mand som Hans Christensen har haft stor Be
tydning for Marstal. Ved sit Eksempel viste han, hvad
Foretagsomhed og Energi kan føre til, hvorved andre fik
Lyst til at gaa i hans Fodspor. Han gav mange Arbejde
paa Sø og i Land. Og overalt vilde han have Arbejdet
fremmet; selv gik han i Spidsen; han var strængest mod
sig selv. Den arbejdsivrige Mand var tillige en hjælp
som Mand. Overalt hvor der var Tale om uForskyldt
Nød og at hjælpe andre i Vej, var han gerne rede.
En skarp Forstand, Viljeskraft, ubøjelig Energi, i For
ening med Tarvelighed, Nøjsomhed og Arbejdsomhed var
fremtrædende Egenskaber hos denne Mand, en af Marstals bedste Sønner.
Som et betydningsfuldt Led i Søfartens Udvikling
bør endnu nævnes, at Marstal 1876 fik sin egen Skibs
assurance, idet Søassuranceforeningen »Ærø» stiftedes paa
Foranledning af Mægler H. C. Grube og Skibsfører Erik
Christensen*).
*) Den første gensidige Søassuranceforening i Marstal stiftedes
1856 under Navn af „Assurancekassen“ og opløstes 1876.
Samtidig med „Ærø“ stiftedes i 1876 Søassuranceforeningen
„Marstal“. Spare- og Laanekassen stiftedes 1822. Skipperforeningen og Haandværkerforeningen stiftedes 1888.
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2. Havnen.
Allerede ved Naturen er der skænket Marstal en
Havn. Mod Østersøen danner den langstrakte Tange
Erikshale et naturligt Bolværk, og mod Øst ydede Heste
grunden en delvis, om end saare ufuldkommen Beskyt
telse.
Efterhaanden som Skibene voksede i Tal, blev Tran
gen stedse større efter at faa et nogenlunde Skærm for
Skibene, der laa i Vinterleje, overfor den Is, der Øster fra
truede med at drive ind paa Fartøjerne.
I sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede havde Sø
folkene i Vintertiden, naar de var hjemme, begyndt med
at føre store Sten ud paa Isen, der saa om Foraaret sank
ned paa Grundene. Dog var denne Foranstaltning langt
fra tilstrækkelig. Indbyggerne ansøgte derfor i Aaret 1784
om Tilladelse til at anlægge en Havn. Andragendet blev
afslaaet af Kommercekollegiet. Det blev dem kun tilladt
at anskaffe og udlægge Søtønder. Man fandt dog ingen
Anledning til at gøre Brug af denne Tilladelse.
En gylden Periode oprandt for Marstal i Aarene fra
1790—1807. I Løbet af disse Aar svang Byen sig op
fra et Fiskerleje til en af de betydeligste Flækker i Riget*).
Jo mere Søfarten voksede, des føleligere blev Savnet af
en ordentlig Havn. Marstal Skippere gik da i Gang med
at bygge en Havn paa egen Haand. Hovedmanden i dette
Foretagende var Skipper Rasmus Jepsen (f 1838), der af
sin Samtid roses for sin sjældne Karakter; Byens Indvaanere nærede den største Agtelse for ham, og han nød
ubegrænset Tillid. I Forening med flere andre opfordrede
*) Iflr Reglement af 27. Juli 1811 har Marstal en fast Lods, der
maa holde 1—2 Reservelodse. Han er forpligtet til at lodse
til Rudkøbing, Nyborg og Fyns sydlige Byer.
10
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Jepsen sine Bysbørn til at være behjælpelig med Havnens
Forbedring ved at yde Penge og Haandarbejde. For
slaget vandt Bifald, og det blev vedtaget, at alle aarlig
skulde yde 4 Sk. Kur. pr. Kommerce-Last af deres Skibes
Drægtighed, hvilket beløb sig til 110 Rdl. Kur. om
Aaret. Ligeledes bestemtes, at der af vedkommende
Skipper for hver 10. Læst af Fartøjets Drægtighed skulde
leveres en Mand til Haandarbejde. Saa stor var Enig
heden, at kun en Mand undslog sig, idet han bemærkede
paa Listen, at det var „en forfængelig Tanke“, og at det
var „en dum Hund, der vilde paabegynde sligt.“
Ved Siden af R. Jepsen maa tillige nævnes en anden
Mand som Skaber af Marstal Havn. Det var Skipper
Rasmus Madsen Rasmussen, der senere blev Postekspe
ditør i Marstal. Disse Mænd blev Medlemmer af den
oprettede Havnekommission og stod som Formænd og
Ledere af Havnearbejdet. Der toges Fat med stor
Energi. Saasnart Skibene var lagt i Vinterhavn, gik man
straks i Gang med at opbryde Sten i Byens Marker, og
naar Isen lagde til, transporteredes de til det Sted, hvor
de skulde benyttes. Dette Vinterarbejde vedvarede uaf
brudt til 1834, og Jepsen og Rasmus Madsen gik daglig
i Spidsen for Arbejderne.
Allerede i 1830, da den senere Kong Kristian VIII,
den Gang Fyns Guvernør, Søndag den 13. Juni om Bord
paa Skonnerten „Delphinen“ sejlede ind til Marstal, var
Arbejdet saa langt fremskredet, at det vakte Kronprinsens
Opmærksomhed og Beundring. Havnens Historie og
Tilblivelse blev fortalt Prinsen, og de to ovennævnte
Skippere blev præsenteret for ham.
Ved Prinsens Hjælp fik Marstal nu en Havneanordning,
stadfæstet af Kong Frederik VI d. 27. April 1831. I
denne hedder det: Til Vedligeholdelse og Udvidelse af
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de Foranstaltninger, som Skipperforeningen i Marstal ved
egne Midler har udført til Bedste for Skibsfarten der paa
Stedet, ville vi herved allernaadigst have bevilget og
fastat etc. Havnevæsenet skulde bestyres af en Kommis-

R. Madsen Rasmussen.

sion. Og sigtende til Havnens Forbedring og Fortsæt
telsen af de fornødne Arbejder bestemtes i Henhold til
Skipperforeningens Tilbud, at Skibene efter deres Stør
relse skulde stille fra< 1—4 Mand til Arbejdets Ud
førelse.
10*
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Havnereglementet stadfæstede, hvad der tidligere havde
beroet paa frivillig Overenskomst.
Aaret efter udnævntes R. Jepsen og Rasmus Madsen
til Dannebrogsmænd paa Grund af deres særlige For
tjenester og Opofrelser ved Havnens Tilblivelse.
Fra 1834 indtraadte en Stilstand i Arbejdet paa
Grund af, at der ikke fandtes flere Sten i
Mils Af
stand fra Byen. Samtidig hermed købte R. Jepsen Halmø
og flyttede bort fra Byen. I hans Sted blev R. Madsen
Havn eforstan der.
Hvad der var naaet efter 10 Aars ihærdig Anstren
gelse, var dog ikke tilstrækkeligt. Det viste sig ved
Stormfloden d. 18. December 1835, der minder om den
senere i 1872. Et Øjenvidne fortæller følgende herom:
Om Natten en Generalstorm af N. O. Vind med over
ordentlig Højvande, hvilket satte Byen i en saadan Skræk,
at man skulde mene, at den aldrig eller i det mindste
sent kunde glemme samme, thi om Morgenen laa 32
Skibe paa Strandbredden, sønderslagne som Vrag paa
Byens Stenmure, og 70 Fiskerjoller ramponerede og
bortdrevne. Beretningen tilføjer: Var dette sket paa et
andet Sted, da var det vistnok blevet udbasunet i de of
fentlige Blade, og de højere Autoriteter var da maaske
kommet os til Hjælp paa en eller anden Maade. Men
dette var ingenlunde Tilfældet; vi tav og maatte selv
bære vor Skade.
Denne Begivenhed viste Nødvendigheden af at faa
Havnesagen helt gennemført. I 1838 rejste R. Madsen
til København for at udvirke et Laan paa 4000 Rdl. i
dette Øjemed. Efter nogen Vanskelighed lykkedes det,
og i Aarene 1839, 40 og 41 arbejdedes paa Molens
Fuldførelse. I Oktober 1841 var Arbejdet til Ende, og

149

en Stenmole af en Længde af 1500 Alen stod færdig.
Den var bygget paa en Grund af 1 å P/a Fods Dybde,
var 6 Alen bred forneden, 3 foroven og 4 Alen høj.
Dette er Forfædrenes stolte Værk, for største Delen
udført ad frivillig Vej ved forenede Anstrengelser. Til
alle Tider staar dette Mindesmærke som et Vidnesbyrd
om, hvad Almenaand og Sammenhold formaar at udrette.
Det blev senere Tiders Værk at højne Molen og at
forlænge den, saa den i Nutiden har en Længde af ca.
1700 Alen. I 1869 blev den 210 Alen lange Mole,
Dampskibsbroen, opført.
Den oprindelige' Havnesag fik senere et Efterspil.
Da R. Madsen Rasmussen i sine ældre Dage kom i trange
Kaar, ansøgte han i 1860 Ministeriet om, at Havnekassen
maatte yde ham et Vederlag for hans i sin Tid gjorte
store Opofrelser ved Havnens Anlæg. Havnekommis
sionen afslog at yde noget, men efter at Marstal Kom
munalbestyrelse havde foreslaaet en Ydelse af 1500 Rdl.,
paalagde det slesvigske Ministerium Havnekassen at ud
betale denne Godtgørelse.
I Marstal Landsogn anlagdes i 1860 en Havn i
Kleven af Skipperne i Ommel og Kragnæs.
— Lodser i Marstal: Claus Jacobsen f 1826, Claus
Clausen | 1862, Claus Jacob Clausen. Havnefogder:
jørgen Albertsen, Georg Pofler, Schmidt Albertsen,
Kristen Eriksen, Peter H. Rasmussen, Benzon Kromann
+ 1906.

3. Søfolk.
Marstallerne har altid været bekendt for deres gode
Skibsmateriel og for Properhed og Orden om Bord i
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Skibene. Ogsaa har Søfolkene selv haft et godt Navn.
Det har altid vist sig, at det er de bedste Søfolk, som
sejler med deres egne Skibe. Aarsagen hertil er ikke
vanskelig at forklare. Saadanne Søfolk er under langt
mere Kontrol end dem, der sejler med fremmede. Af
den Grund har Marstaller og Fanøer stedse indtaget en
ærefuld Stilling i Sømandsstanden.

Maribosluppen Ingeborg
redder en tysk Besætning i Nordsøen 27. Novbr. 1821.
Skipper: H. Hansen Christensen (Manden) af Marstal. I Baaden
Kristen Minor af Marstal.

Efterhaanden som Skibene blev større, stilledes der
Fordring til „Lærdom“ hos dem, der skulde føre dem.
Det gik i Længden ikke an blot at sejle „paa Guds
Forsyn“.
Havde en Sømand ved Hjælp af en gammel Skip-
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per erhvervet sig tilstrækkelig Kundskab i Navigation,
kunde han tage sin Eksamen i København*) eller tor
Slesvig-Holstens Vedkommende fra 1833 i Tønningen**).
Fra 1850 var Flensborg Eksamensstedet for Hertug*) Styrmandsbevis fra Skipperlavet i København:
Efter de af Hans Kongelige Majestæt Skipperlauget allernaadigst meddelte Artikler, de dato 25. Januarii 1707, er Jens
Olsen Rasmussen, barnefod i Ærøskøbing paa Ærø, gammel
18 Aar, bleven examineret og befunden, at han forstaaer Tiidregning, Høydemaaling ved Solen og Stiernerne, Compassens
Misvisning ved een og tvende Peilinger, udi Horizonten,
samt Azimuth-Peiling at beregne og forbedre, desligest det
platte og voxende Kaarts Regning og Passing, at holde en
correct Journal og stille sin Cours, hvorhen han sig agter.
Hvilket herved under vore Hænder bekræftes.
Skipper-Laugets Forsamlings-Hus i København, den 28. April
Anno 1792.

Navigations-Directeur
ved Skipper-Lauget
C. C. Lous.

Skipper-Laugets
Oldermand
J. D. Kiöhlsen.

**) Styrmandsbevis fra Tønning:
Rasmus Hansen Østermann, født i Marstal, gammel 24
Aar, har jeg examineret i de Genstande, der ifølge CancelliPatent af 7. Septbr. 1839 skulle læses til den almindelige
Styrmandsexamen, nemlig: — — — — —------- —--------og finder, at han fortjener Charakteren: Bequem.

Tønning, den 13. December Aar 1847.
Middelboe,
Capitain-Lieutenant og Navigations-Examinator.

I vor Overværelse
John Jacob Kock.

Rud. Sammann.
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dømmet Slesvigs Vedkommende. Eksamen holdtes af
en aF Kongen udnævnt Eksaminator med to af Stadens
Skippere som Bisiddere. Karakteren var „bekvem“ og
„ej ubekvem“. Forberedelse kunde faas hjemme hos
Skipperne Rasmus Hermansen, der var dygtig i Regnekunsten, og Kristen Tønnesen, der forstod sig paa Navi
gation.
Det varede nu ikke længe, før Marstal fik sin egen
Navigationsskole. Hansen fra Kappel var den første,
der oprettede en saadan, men paa Grund af sin Tyskhed
valgte han at fortrække før Krigens Udbrud i 1864.
1863 oprettede K. Jepsen en Skole for Navigations
elever, og da Løjtnant Petersen fra Ærøskøbing sammen
med den gi. Skipper Albert Petersen af Marstal ogsaa
oprettede en, havde Marstal en Tid ikke mindre end to
Skoler.
Den nuværende Navigationsskolebygning opførtes
1881.
Allerede 20 Aar forud havde Byen faaet Eksamensret.
I 1861 meddeltes Tilladelse til, at Navigationsskoleeksamen
maatte afholdes 3 Gange aarligt i Marstal, forsaavidt Navi
gationseksaminator i Flensborg fra Forstanderen i Marstal
modtager Anmeldelse om, at idetmindste 3 Elever fra
denne Skole ønskede at indstille sig til Eksamen. Ti
som Bisiddere at tiltræde Eksamenskommissionen ud
nævntes Skipperne Ole Rasmussen og Hans Frandsen.
I Efteraaret 1861 afholdtes den første Eksamen med 6
Elever, der alle bestod med godt Resultat.
— Hensigten med denne Bog er at give levende
Træk og Billeder af Marstals Historie og ikke Statistik
og tørre Tal. Dermed skal dog ikke være sagt, at Frem
stillingen er mindre nøjagtig og paalidelig. Tvertimod, jeg
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har beflittet mig paa at gøre Skildringen saa historisk
og nøjagtig, som det har været mig mulig, og har søgt
at sigte, saa godt jeg kunde. I Henhold til Øjemedet an
modede jeg i sin Tid Marstal Sømandsstand om at til
stille mig saadanne Oplevelser fra deres Sømandsliv, som
det kunde være af Betydning blev reddet fra Forglem
melse. Opfordringen blev kun efterkommet af en enkelt
Mand, hvilket viser, at det just ikke er saa let at faa
vore Sømænd til at gribe til Pennen. Des glædeligere
er det da, at den Levnedsskildring, der er overladt mig,
er saa fortrinlig. Jeg er forvisset om, at dette Stykke
Sømandsliv fra sidste Halvdel af forrige Aarhundrede vil
blive læst med Interesse baade af Sømænd og andre, og
at mangen en Sømand derigennem paa en levende Maade
vil blive mindet om sit eget Liv paa Søen. Meddeleren,
en agtet fhv. Skibsfører bevidner, at Fortællingen er
nøjagtig overensstemmende med Sandheden.

Idet „Fortællingen“ indføjes som Led i Bogen, gives
den Titlen:

4. En Marstaller Sømands Oplevelser,
i.
I den lille Sømandsby Marstal var det i ældre Tider
Skik og Brug, at saa godt som alle Drengene efter Kon
firmationen gik til Søs. Byens Indbyggere var i de Tider
ikke saa velstillet som nu, og saa var det den nemmeste
og letteste Vej for Folk at faa deres Børn fra Haanden
at lade dem forsøge Lykken paa Søen.
Var der en eller anden af Konfirmanterne, der skulde
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blive paa Landjorden og lære et Haandværk eller lig
nende, ja da maatte de arme Drenge døje megen Kritik
blandt Kammeraterne, fordi de vilde være Landkrabber.
Nu er det næsten blevet omvendt, og er nærved at blive
en Undtagelse at gaa til Søs, og det uagtet Hyrene og
Forholdene om Bord paa Skibene er blevet forbedret mangt
og meget i alle Retninger.

Marstal Havn 1807.
Tegning af Kunstmaler Carl Rasmussen.
Velvilligt overladt til Reproduktion af Kunstnerens Enke.

Som 14aars Dreng i Aaret 1866 faldt det i min
Lod at skulle til Søs, da mine Forældre ikke havde Raad
til at lade mig oplære i noget andet. Jeg begyndte som
Koh med en Marstaller Jagt, en 4 Mands Farer, som der
i de Tider var mange af. Min Hyre blev sat til 35
Rigsdaler for hele Aaret, og herover var jeg stolt,
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da mange af mine Kammerater kun fik 25—30 Rigsdaler
for Aaret.
De første Par Aar var drøje nok at komme over.
For det første var Længslen efter Hjemmet og mine
gamle Forældre stor, dertil kom det uvante Arbejde omBord med Kogningen og andet, som forefaldt.
Kabys paa Dækket til at koge Maden i fandtes ikke,
derimod var der en Skorsten i Lukafet. I daarligt Vejr
maatte man sidde og holde paa Gryden, at den ikke
skulde vælte, mens den kogte. En stor firkantet Røghat
var anbragt paa Dækket. Naar det regnede, eller Jagten
tog Vand over Forskibet, blev Gryden ofte fyldt med
Vand, eller Fyret slukkedes. Situationen kunde derfor ofte
blive mørk nok for en stakkels Skibsdreng. Dog holdt
Tanken om at være en rask Sømandsgut Modet oppe.
Og saasnart man kom til Land, var alle Genvordigheder
glemt, og Kammeraterne fortalte hinanden om, hvad de
havde oplevet paa Rejsen. Den ene pralede af, at han
kunde gøre Jageren fast, en anden Topsejlet (de gamle
Jagter havde i Reglen et Topsejl under Godset), en tredje
kendte Kompasset og kunde styre baade bidevind og
fordevind.
I den Tid kappedes vi Sømænd om at lære det mest
mulige Sømandskab, Splejsning, slaa Knobe, kort sagt
alt Sømandsarbejde, for at faa godt Navn og Rygte af
sin Skipper.
I 3 Aar sejlede jeg som Kok med forskellige Jagter.
Ved Begyndelsen af det tredje Aar havde jeg en Oplevelse,
som hører til dem, man ikke let glemmer. Skibets og
Kaptejnens Navn behøver jeg ikke at nævne. Rejsen
var sluttet fra Staureby paa Falster til Huil med en Lad
ning Byg. Jagten med dens 4 Mands Besætning var
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i god Stand, da vi om Morgenen afgik fra Staureby en
af de første Dage i Februar 1869. Vinden var O. S. O.,
tiltagende Kuling, haard Frost.
Alt gik vel til Kl. 6 Aften. Jeg stod netop ved
Roret og styrede min opgivne Kurs efter Femernbeltet.
Den øvrige Besætning var i Kahytten og spiste til Aften.
Vejret var diset, og det var meget mørkt. Saa skete det,
netop i det Øjeblik jeg blev afløst ved Roret af Kap
tejnen, at Skibet pludselig huggede haardt. Straks blev
Roret lagt S. Bord, men Styret var borte, og Skibet faldt
med Forenden nordefter. Nu huggede Skibet haardt i
Grunden og stod tværs i Søen, der blev mere og mere
oprørt, Vandet brød ind over os hele Tiden og frøs til
Is med det samme. Hverken Land eller Fyr var i Sigte.
Langt ud paa Natten stod Skibet endelig fast i Sandet,
det havde arbejdet sig 4 Fod ned i Grunden.
Det var en drøj Nat. Jeg tænkte meget paa mine
Forældre og Søskende derhjemme, og jeg bad Vorherre om,
at han vilde hjælpe os frelst i Land. Imidlertid fik Natten
Ende, og det blev Daggry. Vort Tøj havde vi pakket
i Sække om Aftenen efter Strandingen og taget det op
paa Dækket. Da det blev Dag, saa vi, at det var
blevet til en stor Isklump. Nu blev Kaptejn og Styr
mand klar over, hvor vi var. Vi var strandet paa den
inderste Revle tæt ved Land paa Hyllekrog, en lille 0
ca. 2 Mil uden for Fastlandet paa Lollands Sydkyst.
Vejret og Frosten var imidlertid tiltaget i Styrke, og det
var umuligt at sætte Baaden i Vandet paa Grund af den
høje Søgang.
Hyllekrog var ubeboet og intet levende Væsen at
opdage. Vi satte Nødflag. I Løbet af Dagen fik vi Storbaaden renset for Is, og da vi vestude paa Øen opdagede
en lille firkantet Hytte, besluttede vi henimod Aften, for
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ikke atter at gaa en Nat i Møde paa Vraget, at sætte
Baaden ud. Det lykkedes os ogsaa at komme i Land,
medbringende lidt af vore bedste Klæder, samt Vand og
Proviant. Saasnart vi var kommet i Land, halede vi
Baaden saa højt op paa Land, at den laa sikker for Søen.
Derefter spadserede vi alle 4 i Retning af det omtalte Hus.
Da vi naaede det, viste det sig at være et lille Fjælleskur med et lille Vindue i hver Side. Døren var aflaaset,
men heldigvis havde jeg min Skibsnøgle i Lommen, og
den passede akkurat til Dørlaasen. Hele Inventariet bestod
af et gammelt Sengested, en lille gammel rusten Skibs
kakkelovn samt en 3-benet Mælkeskammel. Hytten brug
tes til Bolig for Hyrden om Sommeren, naar der var
Kreaturer til Græsning paa Øen.
Vi var dog glade ved Tilværelsen og taknemmelige
over at være naaet saavidt, og at Livet var i Behold.
Jeg blev straks sendt ud paa Øen for at samle Brænde
til at fyre i Kakkelovnen med, hvilket ogsaa lykkedes
mig. Da Ilden var tændt i Kaminen, og vi sad der i
det lille opvarmede Rum og talte om Begivenheden,
hørtes Stemmer udenfor, og ved Døren stod 6 Mænd,
alle kraftige Bønderfolk fra Fastlandet. De havde set
vort Nødsignal, men kunde ikke komme ret ud til os paa
Grund af Isen, saa de maatte ad en Omvej og havde til
med flere Steder maattet vade i Vand og Is. Paa den
Maade var hele Dagen gaaet hen.
Da Folkene erfarede, at vi kun havde reddet lidt af
vort Tøj, bestemte de sig til endnu samme Aften at søge
at naa ud til Skibet for om muligt at bjærge mere af
Tøjet og for at hente noget mere Proviant. Det lykke
des dem virkelig efter en meget anstrængende Tur
at komme tilbage til Hytten med vort Tøj og en Del
flere Madvarer. Den første Nat forløb saaledes: Kaptejn
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og Matros redte deres Køje i Sengestedet, jeg og Styr
manden paa Gulvet ved Siden af, medens Resten af Gulv
pladsen optoges af de 6 Mænd i staaende Stilling. Mere
Plads var der ikke. Vi længtes efter Dagen, da ingen
af os kunde sove.
Den paafølgende Dag var Frost og Storm endnu i
Tiltagende, og der begyndte ogsaa at komme Is paa Sø
siden. Jeg maatte gøre Ild udenfor Huset paa Læsiden
imellem nogle store Sten, vi fik Madgryden anbragt for
at koge Mad og maatte tage til Takke med Retterne,
som de var. I 3 Dage var vi paa Øen, da Forbindelsen
med Land paa Isen endnu ikke var sikker, men paa den
fjerde Dag gik vi over til Fastlandet.
Den Dag vi forlod Øen kom yderligere 10 Mand
samt en Prokurator ud til os. Isen var da saa stærk
paa Søsiden, at man ogsaa kunde gaa ud om Bord paa
Skibsvraget. Der blev skrevet en Kontrakt med Bjer
gerne om at bjerge saa meget som muligt baade af Skib
og Ladning. Bjergerne begyndte Arbejdet, medens vi
andre, efter at være naaet over til Fastlandet, rejste op
til Rødby for at aflægge Søforklaring.
Da omtrent den halve Ladning Byg og en Del Skibs
inventar var bjerget i Land i mere eller mindre beskadiget
Stand, blæste det op med en nordlig Storm med Høj
vande, saa Isen løsnede sig fra Kysten og drev bort,
medtagende Jagten. Efter Aviserne passerede den Albu
ca. 8 Dage derefter, siddende fast i Isen. Hvornaar den
er sluppet klar af Isen og sunket, er ubekendt, da der
hverken hørtes eller saas noget til den efter den Tid.
Efter endt Søforklaring rejste vi hjem til Marstal. Vin
teren var da saa haard, at vi gik paa Isen fra Orehoved
til Masnedø. I Korsør blev vi opholdt 5 Dage For at
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komme over Beitet. Transporten foregik med de saakaldte Isbaade (Sejljoller). Den 6te Dag naaede vi over
til Sprogø, men opholdt os der kun 2 Timer, da Isen
atter slog en Revne og spredte sig saa meget, at vi
kunde slippe igennem. Samme Aften ved Mørkets Frem
brud naaede vi over til Knudshoved.
Derfra rejste vi over Nyborg til Svendborg. Det
var umuligt for Dampskibene at gaa, hvorfor vi fra Svend
borg gik paa Isen over til Taasinge og lejede der en
Kane, der kørte os til Skovballe. Derfra gik vi saa igen
paa Isen hjem til vor lille By Marstal. Jeg var glad og
takkede Gud, at jeg var naaet vel hjem igen til mine
gamle Forældre, der ogsaa var meget glade ved at Faa
deres 17-aarige Dreng hjem igen.

II.
Vinteren gik, Sejladsen blev atter aabnet. Gryden
var jeg nu sluppen for, og jeg mønstrede ud som Ung
mand og Letmatros. Aaret efter begyndte jeg at gaa
paa Styrmandsskole og tog i Løbet af Sommeren min
Styrmandseksamen. Efter at have gjort et Par Rejser
med Marstaller Skibe, rejste jeg til Hamborg for at faa
mine Ture. I 7 Maaneder var jeg ombord i en Ham
borger Brig som Matros til Vestindien og tilbage til
Hamborg igen. Derefter atter med et Hamborgerskib til
Sydamerika som 2. Styrmand.
Ved Tilbagekomsten til Antwerpen forlod jeg Skibet,
da jeg ogsaa vilde lære det engelske Sprog. Af den
Grund mønstrede jeg ud med en Liverpooler Bark, der
gik til Cardiff for at laste Kul til Sydamerika.
Dagen før vi kom ind til Montevideo, var Tømmer
manden i Gang med at tage Klydspropperne ud, for at
klargøre Ankrene. Han mistede imidlertid Fodfæste med
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sin Mokkert i Haanden og faldt overbord. Skibet løb
en rask Fart. Vi, der stod paa Bakken, raabte straks:
Mand overbord! Kaptejnen, der spadserede paa Halvdæk
ket, hørte straks vort Raab og kastede i en Fart Braserne og andre Ender ud over Siden, og som ved et
Under faldt en Kvejl Braser lige over Hovedet paa Tøm
mermanden, der saa fik fat paa en af Bugterne. Andre
sprang til og lod Ræerne springe bak. Imens saas Tørnmanden agter ude slæbende i Tovværket, og med et
rask Tag halede vi ham ind og op over Agterskibet, og
til baade hans og vor store Glæde var han ganske ube
skadiget.
Ved Ankomsten til Rosario var iøvrigt alt vel, og
efter endt Udlosning afgik vi derfra i Ballast rundt Kap
Horn til Callao. Rejsen rundt Kap Horn, som til Tider
kan være ret vanskelig for Sejlskibe, slap vi dog nogen
lunde godt fra. Det hænder ofte, at Skibe kan ligge
5—6 Uger og tumle om med haarde vestlige og syd
lige Storme for at komme rundt. Efter at vi var kom
met til Søs fra Rosario, havde vi vestlige Vinde og uroligt
Vejr at løbe ned til Kap Horn med. Vi var saa nær
Landet, at vi tydelig saa Amerikas Sydpynt, Kap Horn.
Barometret faldt, men samtidig blev det ganske stille,
dog var der høj og urolig Søgang fra alle Kanter. . Sej
lene blev fastgjort, med Undtagelse af begge Undermærs
sejl og Forestagsejl. Da vi havde ligget der i ca. 12
Timer uden Styr, fik vi pludselig en meget haard Sne
storm fra S. O., men vi var da saa langt Sønden for
Hornet, at vi lænsede rundt med den, og det holdt sig
saa længe med god Vind, at vi kom ind i S. O. Pas
saten omme paa Vestkysten af Amerika.
Ved vor Ankomst til Callao, blev vi beordret at
laste Guano i Lobus Island, en lille Guanoø tæt oppe
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under Linien, og derfra hjem til Evropa. Ved Indsejlin
gen til Callao passerede vi om Styrbord en temmelig
stor 0, som efter Lodsens Sigende var fremkommet paa
en Nat i et vulkansk Udbrud.
Ethvert Skib, der i den Tid anløb Callao for Last
ning af Guano, maatte underkastes en grundig Kalfatring
saavel over hele Dækket som udenbords fra Skanddækket
ned til Kobberhuden. Dette maatte vi ogsaa. Arbejdet
blev udført af en hel Del Tømmerfolk fra Land. Ved
Afgangen fra Callao blev vore Skibspumper forseglet
af Autoriteterne, da Skibet, i Tilfælde af at det lækkede
eller trak Vand, vilde blive nægtet Last paa Lastepladsen.
Seglet vilde saa først blive taget af igen af Autoriteterne
paa Lastepladsen, naar vi var klar til at gaa til Søs. Vort
Skib var i alt Fald tæt nok, men flere Skibe var paa den
Tid kasseret som uduelige til ;at indtage Ladning. Vi
laa omtrent 20 store Skibe paa Lobus Islands Rhed, alle
for at laste’ Guano, hvoriblandt flere amerikanske og
engelske 3- og 4-mastede Fuldriggere. Det gik kun
langsomt med Lastningen, saavidt jeg husker, laa vi 2
Maaneder paa Lastepladsen.
F Vi laa temmelig nær Kysten af Øen, fortøjet for
begge Ankere, men stadig havde vi fint Vejr. Lastningen
foregik paa den Maade, at vi selv — Mandskabet —
maatte føre hele Ladningen om Bord med vor egen Storbaad samt en anden lejet Baad, hive det op og styrte
det ned i Rummet samt senere læmpe det. Inde ved
Øen lagde vi Baaden til, der var en Sliske eller Rende
ned i Baaden oppe fra Land, som Guanoen løb igennem,
saa var man først under Siiskerne, var Baaden tillastet i
et Øjeblik. Men ofte maatte vi vente, da flere Skibe
lastede paa en Gang, og det gik efter Tørn. Arbejdet i
Land foregik alene ved indfødte Arbejdere.
li
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Øen var ikke ret stor, og for os at se var den helt
bedækket med Guano. Guanoen gravedes inde i Land,
som man graver Jord herhjemme, den læssedes paa Vogne,
der løb paa Jernbaneskinner og førte ned til Udskibnings
stedet, saa det hele var meget praktisk indrettet.
Masser af Fugle svævede stadig rundt om os og
henover Øen, ligeledes fandtes der en Mængde Fisk af
forskellig Slags i Havet rundt omkring. Efter endt Last
ning afgik vi derfra. Hjemturen til Falmouth for Ordre
varede 120 Dage. Rejsen forløb uden noget Uheld, og
vi fik Ordre at losse i Dunkerque,
Ved Ankomsten afmønstredes hele Besætningen.
Jeg tilligemed flere af Kammeraterne rejste atter til Ant
werpen for at søge Hyre med et andet Skib. I Antwer
pen Forsynede jeg atter min Skibskiste med de nødven
dige Klæder til en ny forestaaende Rejse, og ligeledes
sendte jeg hjem derfra mine tiloversblevne Penge til mine
Forældre.
III.
Efter 8 Dages Logi i Antwerpen forhyrede jeg mig
igen med en stor Nova Scotia 3-m. Fuldrigger, som
laa færdig paa Revieret, klar til at afgaa til New York i
Ballast.
Jeg tilligemed 5 andre Mand fra samme Logihus
mønstrede paa den Betingelse at blive afmønstret igen
i New York, da vi havde hørt, at Hyren var højere i
Amerika. Resten af Besætningen var udmønstret paa al
mindelige Betingelser og skulde følge Skibet til Europa
igen. Jeg glemmer næppe nogensinde det Syn, jeg saa
den Dag, vi kom ombord og skulde afgaa. 17 Mand var
i Lukafet, foruden alt hvad der hedder Officerer agter.
Der var alle Nationer, baade danske, svenske, norske,
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engelske, franske, italienske, græske samt to Walesmænd,
et rigtigt blandet Selskab. De 6 af os, der først kom
om Bord, var alle Skardinaver, lutter pæne og ordentlige
Folk. Lods og Damper var ogsaa mødt for at assistere
Skibet ned ad Revieret til Vliessingen, men det varede
en Tid, inden Resten kom. Endelig kom en Runnerbaad
langs Skibssiden, medbringende et Par døddrukne Franskmænd, en anden bragte et Par halvdrukne Italienere og
Grækere, en tredje Baad kom med nogle mere eller min
dre berusede Engelskmænd og Walesmænd, kort sagt
en sørgelig Besætning at se paa. Deres Sager bestod
blot af en lille Pakke Klæder under en Arm, men alle
hver og en havde en halv Flaske Whisky i Lommen.
De hverken kunde eller vilde løfte Ankrene eller ar
bejde, men alle traskede de forefter og ind i Lukafet,
hvor de henkastede sig i Køjerne og paa Gulvet som
nogle rene Svin.
Kaptejnen, Lodsen og Damperkaptejnen var naturlig
vis ærgerlige over, at vi ikke kunde komme afsted, da
Tiden gik bort. Kaptejnen gik ind i Lukafet og tog al
Spiritus’en ud af Lommerne paa dem og kastede det
over Bord. Endelig hen imod Middag fik vi saa mange
af dem ud paa Dækket, at vi fik vore Ankere hevet op,
og Bugseringen fortsattes Revieret ned til Vliessingen,
hvor vi ankom sent samme Aften og opankrede. Nu
havde de fleste faaet Rusen halvt eller helt udsovet, men
nu løb Galden over. Den ene beskyldte den anden for,
at han havde bedraget ham for hans Udgaaende (Hyre
forskud). En tredje paastod, at han slet ingen Udgaaende
havde faaet. En anden igen, at han ikke havde faaet
andet for sine Penge end en halv Flaske Whisky og en
Kridtpibe, og Whiskyen havde de andre drukket o. s. fr.
Det hele endte i et almindeligt Slagsmaal baade inde i
li*
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Lukafet og ude paa Dækket. I Lukafet, hvor der kun
var tændt en lille Lampe, saa det helt livsfarligt ud, idet
Knivene fløj fra den ene Ende til den anden, som var det
blandt en Flok vilde Indianere. Officererne kunde intet
udrette; førøvrigt blandede de sig heller ikke videre deri,
men lod Folkene rase ud. Flere af dem fik alvorlige Hug
og Skaar paa forskellige Steder, men langt om længe
blev der tilsidst Ro i Lejren, og alle kom til Køjs, og selv
om adskillige kun havde de bare Bundbrædder at ligge
paa, faldt de dog i Søvn.
Næste Morgen var Rusen sovet ud, Vinden var god,
og vi lettede Anker og stod til Søs. Da Spiritussen nu
var uddunstet, gik det temmelig fredeligt til under Rejsen,
og efter 6 Ugers Sejlads naaede vi New York Revier,
hvor vi kastede Anker for at afvente nærmere Ordre.
Vi laa der et Par Dage, og i det Tidsrum forsvandt
de fleste af Besætningen, idet Runnerne om Natten kom
langs Siden og tog en eller to med, som det passede
dem, Jja, selv ved højlys Dag tog Runnerne Folk bort.
Selv under Bugseringen op til N. Y. røvede en Runnerbaad to Mand af Besætningen, uden at Kaptejn eller Styr
mænd forsøgte at forhindre det. Saaledes var vi, da vi
kom ind i Havnen og skulde fortøje Skibet, kun de 6
Skandinaver tilbage, foruden Officererne. Resten var
forsvundet, før vi naaede Havn.
Kaptejnen vilde gerne have beholdt os 6 om Bord.
Dog deri indvilgede vi ikke, men lod os afbetale og søgte
Ophold i et Logihus, der var godt anbefalet og mest
beboedes af pæne skandinaviske Søfolk.

IV.
Efter at have ligget i Logi i ca. 8 Dage og efterat
have beset lidt af New Yorks Mærkværdigheder, møn
strede jeg atter ud med en amerikansk Bark, Emma C.
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Leithfield. Hyren var paa den Tid 30 Dollars pr. Maaned
med Kystskibe og 25 Dollars paa Langfarten. Skibet laa
lastet med Petroleum paa Reden, den Dag vi kom om
Bord.
I 10 lange Maaneder var jeg om Bord paa nævnte
Skib. Jeg havde næppe tænkt mig, at en saa slet Be
handling, som vi fik der om Bord, kunde eksistere paa
noget søgaaende Skib. Men i de Tider var det ikke saa
sjældent, naar Yankeeskibene kom til Land, at der havde
været Mytteri eller andet opsigtsvækkende om Bord blandt
Officerer og Mandskab, saa at enten Officerer eller nogen
af Besætningen blev arresteret ved Skibets Ankomst til
Havn.
Om Bord paa E. C. Leithfield var Besætningen imid
lertid flink og ordentlig, derimod gjorde en Styrmand,
der var aF irsk Race, hele Skibet til et Slaveri. Anden
Styrmand var svensk og en flink Mand i Omgang. Dog
maatte han døje meget, ja næsten mere end nogen af os
andre. Kaptejnen var en yngre Mand, men nærmest kun
en Topfigur, da han aldrig sagde noget, hverken bu eller
ba, selv om det gik aldrig saa galt til paa Dækket.
Styrmanden var den ene regerende og havde Magten,
hvilken han ogsaa benyttede. Den eneste han talte ven
ligt til, var hans store Ny-Fundlænder Hund, der altid
var ved hans Side. Han lignede forøvrigt mere et Uhyre
end et Menneske. Han var meget stor og stærk af
Vækst, den ene Tommelfinger havde han mistet, og An
sigtet var bedækket paa Kryds og tværs med Ar; jeg er
ogsaa temmelig sikker paa, at hans Krop har været dyg
tig maskeret. En Næse havde den saa stor og tyk og
rødknoppet, som om han stadig var fuld af Brandy. Af
den Vædske nød han nemlig en Masse. Hans Klæder
var ikke i en saadan Forfatning, at han kunde være be-
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kendt at gaa fra Borde i dem, og det uagtet han havde
50 Dollars pr. Maaned. Hans daglige Dragt bestod i et
Par Nankins Bukser, en forreven Skjorte, der i Reglen
hang i Laser op over Albuerne, en Vest uden Knapper
og med iturevne Knaphuller, en gammel fedtet Hat samt
et Par Sko uden Bunder. Skulde han gøre Landgang,
var hans Dragt ikke stort bedre. Naar han blev purret
ud, enten det var Nat eller Dag, lignede han mere en
vild fra det indre Afrika end et civiliseret Menneske, og
ve den, der sagde ham et Ord imod, han blev slaaet i
Dækket med det samme.
I Søen var jeg paa hans Vagt, men selv om han
ofte skældte dygtig ud, lod han det dog aldrig komme
til væsentlige Haandgribeligheder overfor sit eget Vagt
mandskab, da han for det meste sad og sov i en Armstol
paa Dækket den meste Vagt med den store Hund lig
gende ved sine Fødder.
Derimod blev anden Styrmands Vagt og anden Styr
mand selv mishandlet og slaaet paa det grusomste og det
uden nogen gyldig Grund, saa det var en Skam at se
derpaa. I Lukafet var vi 7 Mand, alle Matroser, som tit
og ofte holdt Skibsraad sammen. Vi mente det, var en
Skandale, at 7 saadanne Mænd skulde lade sig mishandle
af den ene Person. Der var dem, der mente, at det
var en let Sag at faa ham ryddet af Vejen, især naar
han sad og sov. Men for det første laa hans Vagtkam
merat Hunden altid ved Siden af, og den vilde være
parat ved den mindste Uro. Dertil havde han stadig en
ladt Revolver i Lommen, saa det var ikke saa let gjort
som sagt. Og endelig slog Samvittigheden os og sagde:
gør det ikke. Bag efter var vi ogsaa glade ved, at det
ikke kom saa vidt.
Efter omtrent 8 Maaneders Sejlads paa forskellige
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Steder, kom vi til SZ. Jago i Vestindien for at losse og
derefter laste Sukker til Aeir York. Nu gjaldt det om
at faa os til at desertere, da vi ikke havde saa lidt Hyre
tilgode. Derfor blev Kosten indskrænket til det yderste,
baade Vand og Brød, alt efter laveste Maalestok og
knappeste Ranson. Hver Morgen fik vi Vand til Dagens
Behov, men det var ikke stort mere, end vi behøvede til
Drikkevand i det varme Klima og under det strænge Ar
bejde. Mindst de 3 Dage i Ugen fik vi ingen Middags
mad, da vi intet havde at give Kokken til at lave Mad
af. Det var ikke, fordi der var virkelig Mangel, der var
baade Vand og Proviant i Overflod, men vi skulde pines
til at løbe vor Vej.
37* smaa Kiks var Ransonen pr. Mand om Dagen,
saa dem spiste vi i Reglen til Frokost og Middag, og
ofte havde vi saa ikke det tørre Brød til om Aftenen.
Melet, vi fik 2 Gange ugentlig til Middagsmad, var ikke
nok til Middag, men lagde vi begge Ransoner sammen,
og gav det til Kokken, bagte han et Brød deraf. Om
Lørdagen fik vi nogle tørre Risengryn og et Stykke saltet
Kød, som kogtes i salt Vand. Underligt var det, at vi
ikke blev helt ødelagt af Skørbug, Sult etc., tilmed da
Arbejdet om Bord var strængt. Vi begyndte om Morgenen,
længe før de andre Skibes Besætninger kom paa Dækket,
og blev ved om Aftenen længe efter, at andre Folk havde
holdt op. Men vi var Gud ske Tak ved Ungdommen og
havde et godt Helbred, derfor holdt vi det ud.
Efter Udlosning laa vi en Tid ubefragtet i St. |ago.
I den Tid maatte alle Mand hver Dag ligge paa Knæerne
og skure det gamle forslidte Dæk med Sand og Sten fra
Ende til anden saa pænt og fint, at naar man satte et
Brædt paa tværs af Dækket, maatte ingen Aabninger
være at se under Brædtet. Var dette Tilfældet, maatte
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det gøres om igen. Da Dækket var færdigt, fik Ruf
tagene samme Omgang, skønt de ellers var malede. Det
var et Slid og et Arbejde uden Lige, og det under Hunger
og Tørst, saa det næsten ikke var til at holde ud. Men
at løbe fra Skibet og vore Klæder og de surt erhvervede
tilgodehavende Skillinger, holdt vi heller ikke af, uagtet
der ellers havde været god Grund dertil.
Derfor oprandt det som en Glædesdag, at Skibet
blev sluttet og skulde laste Sukker i Havanna til New
York. Da vi kom der, tog vi os selv til Rette for at
tilfredsstille vor Sult og Tørst og følte ingen Samvittig
hed ved at spise Sukker af Ladningen. I de Havne laa
vi nemlig saa langt fra Byen og Landet, at vi ikke kunde
komme i Land uden Baad, ellers havde vi forsynet os
med Vand fra Landet. Paa denne Plads fik dog hver
Vagt en Søndags Frihed, og i den Anledning fik vi
hver 5 Dollars af Kaptejnen af vort Tilgodehavende til
at more os for.
Aarsagen hertil var naturligvis den, at Styrmanden
tænkte: naar de Fyre kommer i Land, drikker de sig
fulde og bliver shanghajet et eller andet Sted hen! Dog,
han tog fejl. Thi hver Vagt, som kom i Land, købte
udelukkende Brød og Proviant for Pengene og bragte
det om Bord. Det var en stor Skuffelse for Styrmanden,
da han erfarede, at Landgangen endte paa den Maade.
Efter endt Lastning fortsattes Rejsen til New York.
Ved Ankomsten dertil var 2. Styrmand og en Mand fra
Lukafet endnu tydelig mærket i Ansigtet af Slag fra Styr
manden, bl. a. var Matrosens Øje slaaet helt i Stykker
og var sort og ophovnet. Saasnart Skibet var fastgjort,
begav vi os alle i Land til vort gamle Boardingshouse.
Vi gav vor Vært en nøje Beskrivelse af de Forhold og
Mishandlinger, som havde fundet Sted om Bord. Og
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samme Dags Eftermiddag blev der sendt Politi om Bord
For at arrestere Styrmanden, men han havde allerede for
ladt Skibet, og hverken Vagtsmanden eller Kaptejnen
vidste, hvor han var. I 3 Dage søgte Politiet efter ham
uden Resultat.
Endelig tredje Dags Aften kom Politiet til vort Logi
og meddelte, at nu havde man fundet ham og ladet ham
arrestere. Næste Dag mødte vi alle i Retten, de to
Mænd, som anklagede ham, foruden alle vi andre som
Vidner. Men naar jeg tænker paa den Frækhed, hvor
med Styrmanden traadte frem for Skranken, da maa jeg
forbavses. Efter at Anklagen ^fra vor Side var læst op,
nøjagtig overensstemmende med Sandheden, kom han for,
og den samvittighedsløse Fyr kyssede Bibelen, rakte de
3 Fingre i Vejret og gjorde Ed paa, at han aldrig havde
lagt Haand paa eller slaaet nogen Mand i sit Liv.
Mærkeligt nok, at Dommeren vilde tillade en saadan Mand
at gøre falsk Ed, da der dog var Beviser nok for, hvor
dan han havde baaret sig ad. Han slap nu heller ikke
saa let fra sine Handlinger, men Sagen stod paa i læn
gere Tid, inden han fik sin Dom. Jeg tilbragte ialt 16
Dage i New York, og hver Dag maatte vi alle op i
Retten som Vidner.
Styrmanden kunde ikke i Længden klare sig, da
Dommeren stadig kørte ham fast, saa han ikke kunde
forsvare sig. Dommeren vilde ogsaa have Kaptejnen ind
viklet i Sagen, da han mente, at denne maatte være Med
vider. Det lykkedes dog ikke, da Kaptejnen stadig var
forsvundet i Kahytten, saasnart der opstod Ballader paa
Dækket. Han turde som sagt heller ikke modsige Styr
manden langt mindre irettesætte ham for hans Brutalitet.
Enden paa Legen blev, at Styrmanden fik 2 Aars
Fængselsstraf, og glade var vi alle, da vi sidste Gang
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saa det store Uhyre blive transporteret til sin Celle imel
lem to store Politibetjente.

V.
Efter denne Historie var det ikke underligt, om et
ungt Menneske havde faaet Skræk for atter at gaa om
Bord i et amerikansk Skib, dog vilde jeg forsøge endnu
en Gang. Jeg mønstrede derfor ud paany med en ame
rikansk Bark, et nyt Skib, kun 2 Aar gammelt. Skibet
var tillastet med Hvede og bestemt for Bristol. Vi var
ikke om Bord ret mange Dage, førend vi havde lært hin
anden at kende, og det var næsten som et Himmerige
imod, hvad vi var vant til. Forøvrigt var det et helt
Familieskib. Kaptejnen havde sin Frue med paa Rejsen.
Og Styrmanden og to af Besætningen forude var ogsaa
nær beslægtet med Kaptejnen og Fruen. En dygtig
Negersteward havde vi ogsaa, saa med Hensyn til god
Mad og Proviant levede vi som paa et Hotel, og det
sætter Sømænd naturligvis stor Pris paa, tilmed naar man
paa Tider skal arbejde lidt strængt. Her om Bord blev
imidlertid ingen Mand overanstrængt, men de bedste For
hold herskede i alle Maader baade for og agter. Kap
tejnens Frue gjorde ogsaa sit bedste for at skaffe det
hyggeligt for alle om Bord. Hun var af et yderst godt
Sindelag og næsten som en Moder for os alle, hvorfor
vi alle saa op til hende med den allerstørste Ærbødighed
og Agtelse.
Efter endt Losning i Bristol sluttede Kaptajnen Skibet
at laste Kul i Cardiff ud til Singapore i Ostindien. Da
dette ikke var overensstemmende med vor Forhyrings
kontrakt, der gjaldt tilbage til U. S. Amerika igen, kaldte
Kaptejnen os sammen og forklarede os Forholdene og
tilbød, om nogen iblandt os var utilfreds dermed at ville
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lade os afmønstre. Men da vi havde et udmærket Skib
og et godt Forhold om Bord, forblev jeg tilligemed flere
andre om Bord. Derimod blev Negerkokken og et Par
andre afmønstret i Cardiff, i hvis Sted vi saa fik nye
Folk. I Kokkens Sted fik vi sendt fra Liverpool en Kok
og Stewardess, Mand og Hustru. I Forening skulde de
have 10 £ i Maaneden. Kokkens Hustru skulde tillige
være en Slags Selskabsdame for Kaptejnens Hustru, passe
Kahytten o. a. m.
Om Bord paa et saadant Skib var der heller ikke saa
lidt for en Kok at bestille, da der hver Dag blev bagt
frisk Brød til alle Mand, saa vi næsten aldrig spiste
haardt Brød. For det meste fik vi ogsaa varme Retter
et Par Gange om Dagen, ligeledes blev der serveret
forskellige fine Kager og Pie baade for og agter. Var
en eller anden af Besætningen syg, det være sig ved
Land eller i Søen, da viste Kaptejnens Frue sig hver Dag
i Lukafet, satte sig paa en Skibskiste og talte trøstende
og venlige Ord til vedkommende, ligesom hun tit og
ofte medbragte Lækkerier fra Kahytten til den syge.
Hendes Godhjertethed var enestaaende.
Rejsen gik godt, indtil vi naaede et Stykke rundt
paa den anden Side af Kap det gode Haab. Først havde
vi stille Vejr nogle Dage. En Dag, da vi var i Gang
med at vaske Dæk, observeredes en stor Hajfisk uden
bords, som forsøgte at tage Slagpøsen fra Manden, der
halede Vand op. Den vedblev at holde sig i Skibets
Nærhed. Harpunen blev derfor gjort klar, og vi hængte
et Stykke Flæsk paa en Krog udenbords agterude. Det
varede heller ikke længe, før Hajen var der, den snoede
sig om paa Siden For at tage Flæsket, men samtidig blev
Harpunen ogsaa jaget igennem den. Det gav os en Del
Arbejde at faa Fyren hejset om Bord ved Hjælp af Tallier,
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og det lykkedes først, efter at en Del Blod var løbet af
den. Den viste sig at være 9 Fod lang og var ikke saa
let at faa Bugt med. Dog gjorde Tømmermanden, der
var vant til den Historie, snart Ende paa den, og efter
at Rygraden, hvoraf Kaptejnen fik sig en Spadserestok,
var skaaret ud, kastedes Resten over Bord.
Næste Dag harpuneredes ogsaa en Haj, men af
mindre Størrelse. Af den blev ogsaa Rygraden taget ud,
og Resten kastet bort. I de Dage vi laa med stille Vind,
fiskede vi ogsaa flere store Fugle, som laa og svømmede
paa Vandet, deriblandt flere store Albatrosser. Det fore
gik paa den Maade, at vi satte et lille Stykke Flæsk paa
en Krog i en Fiskeline, der saa blev kastet ud. Det
varede ikke længe, før Fuglene havde set Flæsket, svøm
mede hen og snappede det med Næbet og hang nu fast
i Krogen, saa de kunde hales indenbords. De to største
og fineste af Fuglene var der en af de ombordværende,
der Forsøgte at udstoppe, hvilket dog mislykkedes. De
andre plukkede vi Fjerene af og kastede Resten i Havet,
da Kødet var saa trannet, at det var uspiseligt. Det var
et net Syn, at se en saadan stor og smuk Fugl sidde
paa Dækket, men vi maatte være meget (varsomme og
ikke komme dem for nær, da de baade slog med Vin
gerne og bed med Næbet. Flyve kunde de ikke, saa
længe de sad paa Dækket; havde de derimod ligget paa
Vandet, skulde de snart være forsvundne.
Efter disse to Dages stille Vejr fik vi Kuling fra
Vestkanten, hvormed vi løb Længden ud. Det udartede
sig imidlertid til Storm og tilsidst blev det en ren Orkan,
saa Skibet maatte dreje under Vinden, og vi formaaede
ikke at lænse mere i det oprørte Hav. Den paafølgende
Nat var meget haard, og Søen i voldsomt Oprør.
Paa første Vagt fra Kl. 8 — 12 var jeg sammen med første
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Styrmand. Skibet laa for to smaa Stumper. Hele Vagtmand
skabet stod agter paa Ruftaget med en Ende om Livet,
fastgjort til Mesanmasten, for ikke at blive vasket overBord, da den ene Braadsø skyllede over Skibet efter den
anden lige fra for til agter, saa at der næsten intet var
at se af Skibet forude. Imidlertid blev Klokken 12, og
Vagtskifte fandt Sted. Styrmanden tilbød os, at vi maatte
gaa med ned i Kahytten og sove, hvilket vi dog ikke
syntes om, da vi var gennemvaade og iført Olietøj. Vi
vadede saa igennem Vandet forud, kom ind i Ruflukafet
og lukkede Døren. Lampen lod vi brænde, og vi lagde
os saa i Køjen, som vi gik og stod. Da vi lige var
faldet i Søvn, blev vi vækket ved et vældigt Brag, saa
vi troede Skibet gik under. Da vi kom til os selv, laa
vi i Mørke og Storm og svømmede om imellem en
Mængde Træstykker. Jeg vidste ikke, om jeg var inden
eller udenbords.
Efter at Skibet havde faaet sig en ny Overhaling,
kom vi klar af Vragstumperne, og det viste sig nu, at
en vældig Sø, som Skibet havde faaet over sig i Luv
Fokkevant, havde borttaget Ruffets hele Bagbordsside og
Agterkant, saa kun Forsiden og Læsiden om Styrbord
var tilbage af Ruffet. Samtidig hørtes høje Raab fra
agter, og da vi blev rigtig klar over Situationen, viste
det sig, at hele Dækket var i en sørgelig Forfatning.
Alt paa Dækket, baade Fartøjer, Vandcisterner, Hønsehus
og Svinehus, var brækket i Stykker og laa og svømmede
omkring. Det var et Guds Under, at vi alle i det Mørke
og Uvejr slap uskadt derfra, saa vi ikke blev slaaet for
dærvet imellem al det Vraggods, der sloges fra den ene
Side af Skibet til den anden. Den samme Sø havde ogsaa ødelagt en Del paa Ruffet agter og fyldt Kahytten
med en Mængde Vand.
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Imidlertid fik vi alt ryddet bort og kastet over Bord.
Derefter maatte vi til Pumperne, da det ogsaa viste sig,
at Skibet var blevet læk. Det var ikke nogen morsom
Sport at staa Resten af Natten ved Pumperne i Vand
paa Tider til helt op til Brystet. Endelig da Dagen brød
frem, havde vi Slingrelæns for første Gang, hvilket satte
Humøret ikke saa lidt op. Da vi havde faaet læns Skib,
fik vi Lov at gaa forud, for at se at bjerge noget aF
vort Tøj, der endnu laa og vaskede henne i den Vinkel
af Ruffet, som endnu var tilbage. Under dette Arbejde
tog Skibet atter en Sø over ret fra for, som borttog hele
Forsiden af Ruffet, saa der kun var Læside tilbage. Vi
mistede naturligvis alle en Del Tøj under Katastrofen.
Mærkeligt nok var min Skibskiste aflaaset, hvilket den
ellers ikke plejede at være. Den sidste Sø havde taget
den og klemt den fast i Dørkarmen i Læsiden; havde den
været lidt mindre eller Døren lidt større, vilde Kisten
være gaaet ret over Bord med det samme, men nu sad
den fast, og jeg maatte have Hjælp til at faa den bræk
ket løs og faa den bragt agterud. Ogsaa Køjetøj m. m.
laa og svømmede omkring paa Dækket, og vi bjergede
deraf, hvad vi kunde, og bragte det agter i Kahytten.
Tid efter anden bedagedes Vejret, hvorefter vi fort
satte vor Kurs Øst efter. I 14 Dage var hele Besæt
ningen derefter indlogeret i agterste Kahyt, da den for
reste Kahyt anvendtes til Spisekahyt. Vi saaledes baade
spiste og sov agter, indtil vi var kommet op i mildere
og bedre Klima igen. Denne Ordning var naturligvis til
stor Gene for Personalet agter, men der var ikke andet
at gøre, da Lukafet til Dels var bortskyllet og ituslaaet.
I de 14 Dage vi var agter, fik Tømmermanden og nogle
af os andre slaaet et provisorisk Hus af Brædder sam
men, som vi kunde flytte ind i. Jeg husker tydeligt, at
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da Kaptejnens Frue den første Dag, vi fik fint Vejr efter
Orkanen, kom op paa Dækket og saa den Ødelæggelse,
Søen havde gjort paa Skibet, da græd hun sine modige
Taarer, men takkede alligevel Gud, at intet Menneskeliv
var gaaet tabt eller nogen kommet til Skade.
Ved Ankomsten til Singapore efter 120 Dages Rejse
fik vi under Losningen Tømmerfolk og Snedkere om Bord,
der fuldstændig udbedrede Skaden, hvilket ikke var nogen
billig Historie.
Losningen foregik ved Hjælp af Kulier, brune, nøgne
Mennesker, der bar hele Kulladningen i Land i smaa
Kurve; de hentede den selv i Lasten og løb op ad en
Trappe og i Land dermed, men de var naturligvis mange
om det.
I Singapore havde hver Vagt en Ugedag Frihed til
at rejse op til Singapore, som laa et godt Stykke fra
Havnen, for at gøre Indkøb af forskellige smaa kinesiske
Nipsgenstande og tillige bese Byens Mærkværdigheder.
Bl. a. købte vi ogsaa flere sjældne Fugle, Papegøjer og
to smaa Abekatte, som vi tog med paa Rejsen. De døde
eller forsvandt dog alle paa Rejsen, undtagen en fiks lille
Abe, der tilhørte mig, og som jeg senere skal nærmere
omtale.
Efter endt Losning aFgik vi til Aciab, en Risplads,
som laa paa 20° N. B. — Singapore ligger omtrent
under Linien — for der at laste Ris til Evropa. Havnen
der var ikke ret stor, men der laa alligevel ikke faa store
Skibe, Engelskmænd og Amerikanere, under Lastning, da
vi ankom. Desværre rasede den gule Feber der meget
slemt i den Tid. Landgang blev der fuldstændig sat en
Stopper for af Kaptejnen, ligeledes blev det paa det strængeste Forbudt at købe nogensomhelst Frugt, hvoraf Kadrejbaadene bragte Masser langs Skibssiderne og solgte.
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Flere af Skibene havde Folk om Bord, som var smittet
af Feberen, og adskillige af Besætningerne og Officererne
laa paa Hospitalet i Land. Der var saa godt som ikke
en Morgen, vi kom paa Dækket, uden at der vajede Flag
paa halv Stang paa et eller andet Skib, hvilket var Tegn
paa, at der havde været Dødsfald om Bord den Nat.
Vor hele Besætning undgik alligevel den farefulde Syg
dom, og glade var vi alle om Bord den Dag, vi havde
faaet hele Lasten ind, hejste Flaget paa hel Stang, og
med Sejlene i Top stod ud af Havnen mod Falmouth for
Ordre.
Rejsen hjemover gik særdeles godt. Dog var den
noget langvarig, begrundet paa kontrarige Vinde, men
Omgangen og Opholdet om Bord var stadig lige godt
baade med Proviant og andet. Kap del gode Haab
rundt var vi ikke saa rigtig glade, efter den Tur vi havde
haft paa Udrejsen. Dog fik vi ikke noget overhændigt
Vejr. Vi kom Kap saa nær, at vi tydelig kunde se
Landet.
Da vi naaede Øen St. Helena, laa vi der udenfor
ca. Vs Dags Tid og holdt Skibet gaaende for smaa Sejl.
Første Styrmand samt to af Besætningen blev sendt i
Land med Baaden, nærmest i den Hensigt at faa vide
Udfaldet af Præsidentvalget i Amerika, som kort forinden
havde fundet Sted. Desuden bragte de med tilbage nogle
Frugter til Aben samt fersk Kød og Grøntsager. Der
efter fortsatte vi Rejsen hjemover, hvilken var og blev
kontrarig.
I Søen havde vi megen Morskab af den lille Abe,
der tilhørte mig. Under den lange Hjemrejse blev den
kendt med alle Mand om Bord, tit og ofte besøgte den
ogsaa Kahytten, hvor den blev trakteret med Sukker o.
a. m. Kaptejnens Frue syede to smaa Dragter til den,
en til Hverdag samt en pænere til Søndag. Ogsaa agter
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havde de megen Morskab af den, hvilket dog bliver for
vidtløftig at fortælle. Til Tider kunde den dog være for
slem. Saaledes kom Kokkens Hustru en Morgen ind i
et Pantry, hvor hun saa Aben sidde oppe paa en
Hylde med Hænderne i Sukkerskaalen. Da hun jog efter
den, sprang den ned og ud paa Dækket, medtagende en
fin og kostbar Søvlsukkerske. Og da hun forfulgte den,
løb den op i Mesanriggen, holdende Skeen i den ene
Haand. Hun begyndte nu at ryste i Riggen for at faa
Aben ned, men nu kastede den Skeen over Bord, og borte
var den og borte blev den; havde hun derimod ladet
Aben i Fred, var den uden Tvivl kommet ned paa
Dækket med Skeen igen.
En anden Dag kommer Kaptejnen ind i agterste
Kahyt, hvor Kortet altid laa udbredt paa Bordet. Til sin
Forbauselse ser han Aben sidde oppe paa Kortet med
Passeren i Haanden og maale Distancer. Den havde
naturligvis stukket saa mange Huller i Kortet, at det
næsten var ødelagt. Den løb nu sin Vej med Passeren
i Haanden ud af Kahytten, men tabte den undervejs.
Den havde naturligvis set Kaptejnen maale op paa Kortet
og vilde nu gøre det samme.
Endelig efter 150 Dages Rejse naaede vi Falmouth.
Uagtet den lange Tid var alt vel, ej heller havde vi haft
Mangel paa Proviant af nogen Slags. Vi fik Ordre til
at losse i Kokopulder, en lille Plads oppe paa Amsterdam
Revieret. Ved Ankomsten til Newe Deep viste det sig
imidlertid, at Skibet ikke kunde flyde op gennem Broerne
i Kanalen, det blev saa bestemt, at Losningen skulde
foregaa i Newe Deep, hvor Besætningen saa afmønstrede.
Kaptejnen og Fruen ønskede, at jeg skulde blive om Bord
og følge med Skibet tilbage til Amerika igen, hvilket
Tilbud jeg dog ikke modtog, da det var min Hensigt at
12
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rejse hjem til Marstal og se til mine gamle Forældre og
mine Søskende efter 51/« Aars Fraværelse med fremmede
Skibe. Jeg opholdt mig et Par Dage om Bord i Skibet,
forinden jeg afrejste. I de Dage fik jeg atter se et
Eksempel paa de vildfarne Søfolks Liv og Levnet.
Kokken og hans Hustru, der begge stammede fra
Irland, havde en lille Datter sammen, som var anbragt for
Betaling hos fremmede Folk i den Tid, Forældrene sej
lede. I det daglige Liv om Bord var de begge pæne og
ordentlige Folk, og de talte meget om deres lille Pige i
Hjemmet og om den Glæde, det vilde blive, naar de atter
efter saa lang Fraværelse kom tilbage til hende i Liver
pool. I Stedet for at rejse hjem straks, lejede de et lille
Værelse i Land, og saa gik det løs med at ødelægge
deres surt erhvervede Skillinger. Jeg vilde ikke tro det,
da jeg hørte det, men snart blev jeg overbevist derom.
Da jeg og en af Skibskammeraterne vilde overbevise os
derom, opsøgte vi deres private Lejlighed, men der fand
tes kun nogle Stykker af deres Ejendele. Værtinden for
talte os, at de saa godt som aldrig var hjemme, stadig
tumlede de omkring i Værtshusene begge to, eller gik
fra det ene Synge- og Dansehus til det andet og spen
derede rask væk paa alle, som vilde tage imod, og dem
var der altid nok af. Endelig fandt vi dem 4. Dags AFten
i et Syngehus, hvor de sad ved et Bord sammen med
Sangerinder og andre, de var begge temmelig beruset.
Bordet var fyldt med mange Slags Drikkevarer og tømte
Flasker og Glas; alle nød de gemytlig af Druerne paa
Ægteparrets Bekostning.
Efter at jeg var bleven klar over, hvordan det gik
til, kaldte jeg Kokken til Side — han og Konen var i 40
Aars Alderen — og siger til ham, der i dette Øjeblik
ikke var mere beruset, end at han godt forstod, hvad der
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var rigtigt: „Det er dog en desperat Vej, I begge er slaaet
ind paa, kan I ikke indse, at det er galt, tænk dog paa
jeres lille Pige, I har derhjemme, hvorfor er I dog ikke
rejst hjem til hende, som venter jer med Længsel!“
Taarerne kom ham da i Øjnene, samtidig med at Hu
struen skraalede med Gæsterne rundt omkring sig og sang
det høje Faldera. „Ja“, siger han da, „jeg kan saa godt
indse, at dette her er forkert, men nu er det forsent, nu
har vi ikke mere tilbage af vor Hyre end 4—5
dem
kan vi daarlig komme hjem for!“ Resten af deres Penge
havde de ødelagt og forbrugt i de 4 Dage, de havde
været i Land. „Men“, vedblev han videre, „der ligger
en engelsk Fuldrigger nede i Havnen, jeg har hørt, at
den skal have en Kok og Steward, mulig vi kan faa Hyre
sammen igen med denne!“ Jeg skammede ham dygtig ud,
og han blev saa godt som helt ædru under vor Samtale.
Hustruen talte jeg ikke med, da hun var saa godt som
utilregnelig.
Hvad der senere blev af dem, er mig ubekendt, jeg
bød ham Farvel og saa dem ikke mere. Da jeg kom
om Bord og fortalte Kaptejnen og hans Hustru, hvad jeg
havde set og erfaret den foregaaende Aften, græd Fruen
sine bitre Taarer over deres Elendighed.
Ja, i de 5 Aar jeg sejlede rundt i fremmede Havne
og med fremmede Skibe, har jeg set og oplevet meget
godt og meget smukt, men desværre ogsaa meget sørge
ligt og selvforvoldt iblandt alle de Søfolk, jeg i den Tid
har omgaaedes, hvilket jeg dog ikke her nærmere skal
komme ind paa. Men forfærdelig sørgeligt er det at se
Folk synke saaledes dybt i Afgrunden.
Da jeg tog Afsked med Kaptejnen og hans Frue for
at rejse hjem til Marstal, forærede jeg Kaptejnen den lille
Abekat til at tage med hjem til Amerika til hans to smaa
12*
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Børn, da jeg paa Forhaand vidste, at den vilde faa det
godt.

VI.
Ved min Ankomst til Marstal, blev der naturligvis
stor Glæde i Hjemmet hos mine gamle Forældre ved
Synet af deres Søn efter saa mange Aars Fraværelse.
Efter 6 Ugers Ferie begyndte jeg at sejle som Styr
mand i en Marstaller Skonnert. Jeg var da i 25 Aars
Alderen, sejlede ca. 8 Maaneder med nævnte Skib og
aftjente saa min Værnepligt. Jeg var til Orlogs i 6
Maaneder og begyndte derefter Sejladsen igen som Styr
mand med forskellige Skonnerter.
I en Alder af 29 Aar fik jeg Skib at føre, en Skon
nert, fra et større Marstal Rederi. Den første Rejse
gjaldt Skelskør til Nakskov og Hutl med en Ladning
Byg i December Maaned. Rejsen til Huli gik forsaavidt godt.
Paa Hjemrejsen med Kul til København naaede vi ogsaa
til Skagen, men med tiltagende Frost og Vinter. Alle
Issignaler var hejst ved Skagen, hvilket betød, at der
var Is overalt i Farvandene, men ung som jeg var, troede
jeg, at Isen næppe var værre, end at vi nok kunde naa
København. Vi naaede ogsaa uden synderlige Ishindringer
S. O. Pynten af Læsø, men næste Morgen tæt før Dag
gry blev vi siddende fast i Isen; det lykkedes os dog
ved en Del Arbejde at komme klar af Isen igen. Vi
styrede atter Skibet Nord efter, da Vinden var østlig Ku
ling, og det var haard Frost. Da Dagen brød rigtig
frem, viste det sig ogsaa, at der ikke var aabent Vand
at se Syd og Vest efter, saa langt som Øjet kunde naa.
Ikke langt fra os sad en anden Marstal Skonnert fast i
Isen og kunde ikke komme klar deraf. Dette Skib blev
af Isen skruet op paa Stranden af Læsø, saa Mandskabet
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maatte forlade det og gaa i Land til Beboerne paa Øen.
Et Par Dage efter indtraf Højvande, hvilket bevirkede, at
Isen løsnedes fra Land, drev bort og medtog Skonnerten,
medens Mandskabet endnu opholdt sig i Land. Ca. 3
Uger derefter passerede Skonnerten Frederikshavn, sid
dende fast i Isen, og blev saa indbjerget af Fiskere og
Lodser dersteds. Besætningen var endnu ved den Tid
paa Læsø og kunne ikke komme over til Fastlandet paa
Grund af Isforholdene.
Da jeg med mit Skib var kommen klar af Isen, var
Frosten saa haard, at vi sejlede igennem Is helt ud forbi
Skagen, førend vi fik „tyndt“ Vande. Vi var paa dette
Tidspunkt dygtig overiset baade paa Skib og Takkelage.
Saasnart vi fik „tyndt“ Vande at sejle i, styrede vi
Kurs efter Norge, hvor vi indkom til Mærdø, alt vel.
Her laa vi indefrosset i 21/« Maaned, før Isen brød op i
Farvandene, og Sejladsen kunde fortsættes til København.
Ved Ankomsten hertil overtoges Skibet atter af den
gamle Fører, som paa Grund af Sygdom var bleven
hjemme den Vinter.
Straks derefter blev jeg overflyttet som Fører paa et
af samme Rederis største Skibe. Min første Rejse med
dette Skib var til Bottenhavet at laste Træ til Middel
havet (Malaga); derfra til Cadix at laste Vin til
}ork. Ved Juletid ankom vi til N. Y., alt vel. Efter at
alle foreløbige Skibsforretninger var udført, bestemte jeg
mig til at gaa op og besøge min gamle Boardingmaster,
som jeg for 5 Aar siden havde boet hos som Matros.
Han saa op og ned ad mig og kendte mig ikke straks,
men under vor Samtale gik det op for ham, og han
glædede sig ved, at en af hans Logerende var avanceret
til Kaptejn og kom at besøge ham. Han kaldte nu sin
Hustru ind, at hun skulde se, om hun kendte mig. Det
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gjorde hun med det samme, og de bad mig om at komme
jævnlig og besøge dem, saalænge jeg var i N. Y., hvil
ket jeg ogsaa gjorde, og jeg var altid velkommen hos
dem.
Efter endt Losning og Lastning gik vi derfra til
Cadix i Spanien. Fra Cadix gik vi til Middelhavet
(Torre Vegia) at laste Salt hjem til Gothenborg.
Efter en Del videre Sejlads paa forskellige Havne,
afgik jeg næste Aar fra Leiih i Begyndelsen af Januar
Maaned med en Ladning Kul til Algier. Vi skulde imid
lertid ikke naa vort Bestemmelsessted. Da vi i den en
gelske Kanal laa med mange haarde vestlige Storme,
blev Skibet en Del læk, og tilsidst maatte vi søge ind til
Kamsgate efter at have mistet begge Ankrene paa Downs
Red.
Skibets Dybtgaaende var 16 Fod; Skibet huggede
derfor haardt ved Indsejlingen i Havnen og ligeledes ind
imellem Piererne, da Vejret var haardt fra S. V., og der
var en Del Sø paa. Alligevel huggede Skibet over
Grunden og kom ind i Havnen, men paa Grund af dets
Dybtgaaende kunde vi ikke flyde ind i Dokken, hvor der
kun var 12 Fod Vand i den Tid. Vi maatte derfor for
tøje Skibet i Yderhavnen, hvor det viste sig, at det ikke
kunde taale at staa tørt med Lavvande. Det sprængtes
nemlig i den Grad af den svære Vægt — det havde 500
Tons Kul inde —, at det løb fuldt af Vand og blev totalt
ødelagt. Skibet var ikke assureret, hvorfor Rederiet
bestemte sig til selv at kondemnere det.
• Lasten blev selvfølgelig ogsaa kondemneret af Lad
ningens Assurandører, da den havde været under Vand,
hvorfor den blev solgt ved Auktion. Jeg tilligemed Styr
manden afriggede Skibet og førte alle løse Genstande og
Inventar, som forefandtes om Bord, i Land og bragte
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det i Sikkerhed. Senere sendte Rederiet et af sine
mindre Skibe til Ramsgate og indlastede Sagerne til
Marstal. Besætningen blev hjemsendt; da alt dette var
overstaaet, lod jeg holde offentlig Auktion over Skibet
eller rettere sagt Vraget. At begynde paa at pumpe var
nemlig ganske unyttigt, da Skibet var helt ødelagt. Jeg
lod Tømmermanden hugge flere Huller i Bunden paa for
skellige Steder, saa at Vandet kunde løbe ind og ud,
eftersom det var Høj- eller Lavvande.
Det var imidlertid ingen morsom Situation for en
Mand at komme ind i, da Autoriteterne paalagde mig at
skaffe Skibet bort fra Havnen, for at det ikke skulde tage
Pladsen op for andre Skibe. Dette var lettere sagt end
gjort, da vi ikke kunde flyde. Vi kunde til Tider ikke
logere om Bord, da Skibet ved Springtids Højvande saa
godt som helt var under Vand. Vi maatte saa logere
i Land.
Imidlertid oprandt Auktionsdagen, og jeg vil nok
sige, at mit Humør den Dag stod mindre godt. Jeg
vidste, at hvis jeg ikke solgte Skibet, var jeg ulykkelig
stillet, saa jeg fik ikke Søvn i mine Øjne flere Nætter
forud for Auktionen.
Auktionen skulde holdes Kl. 1 E. M., da det paa den
Tid var Lavvande, og Skibet saa bedst ud, naar der ingen
Vand var i Havnen. Hele Formiddagen spadserede jeg
frem og tilbage paa Kajen langs med Skibet, og jeg øn
skede, at Klokken snart maatte blive et. Intet Menneske
var at se i Havnen hele Formiddagen foruden mig selv.
Endelig da Klokken var 1, kom Auktionsholderen
med Bogen under Armen og Hammeren i Haanden. Sam
tidig kom en hel Mængde Mennesker ud fra alle Gader
og Stræder, saa hele Pieren i Løbet af et Øjeblik var
fuld af Mennesker. Det var mig en stor Glæde at se,
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da jeg saa haabede, at jeg ikke skulde blive ene om
Budet. I dette Øjeblik og i den Situation, hvori jeg var,
vilde jeg have været glad ved, om en eller anden vilde
have overtaget Skibet, som det laa, blot for at blive klar
af de Udgifter, det vilde medføre at faa det bragt af
Vejen og tilintetgjort, i Fald det ikke skulde blive solgt.
Auktionsholderen læser imidlertid alle Salget ved
rørende Konditioner op. Det lod til, som om Mængden
kun var kommen af Nysgerrighed; der var intet levende
Væsen, der svarede eller reflekterede, saa Stillingen var
helt kritisk. Langt om længe falder det første Bud:
«Z5, et andet £ 10, derpaa højere og højere, indtil Budet
kommer op til £ 80, da Hammerslaget faldt. Det let
tede baade paa Hjerte og Humør, at jeg nu var klar af
Skibet.
Ladningen var jo allerede kondemneret og bleven
udlosset ved Lavvande. Jeg forblev i Ramsgate, indtil
hele Forretningen var opgjort. Derefter rejste jeg ifølge
Ordre fra Rederiet til København, hvor der henlaa et
andet Skib fra samme Rederi, som jeg skulde være
Fører af.

VII.
Med det nye Skib sejlede jeg en Del Aar om Som
meren paa Nord- og Østersøen, om Vinteren paa Spanien
og Middelhavet. I de 8 Aar jeg var Fører af dette Skib,
var heller ikke alt Glæde, men der indtraf baade Uheld
og Ulykke, som Sømanden saa tit er udsat for.
Dog var der ogsaa i de Aar mange glade og lyse
Tider. Desværre hændte der mig en Vinter, paa en Rejse
fra Blyth til Malaga, den sørgelige Ulykke, at et pænt,
ungt og ordentligt Menneske fra Ommel faldt ned fra
Overtopsejlsraa i en mørk og stormfuld Nat i Nærheden
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af Kap St. Vincent og forsvandt i Havet. At redde ham
var os ganske umuligt paa Grund af Mørket og det op
rørte Hav. Det gjorde mig og alle om Bord meget ondt,
da han var et godt Menneske og meget afholdt af Kam
meraterne. Men hans Tid maa have været omme, og der
var ikke noget at gøre.
Efter endt Udlosning i Malaga, afgik vi til Tarra
gone for der at laste Vin til Reval. Fra Tarragone til
Reval var Rejsen meget stormfuld og kontrarig, især i
Middelhavet. Rejsen tog ialt 90 Dage, skønt vi sejlede
uafbrudt og var ikke til Ankers en eneste Time i den
Tid, men Vindforholdene var stadig ugunstige.
Ved Ankomsten til Reval var dog alt vel, naar und
tages, at Rejsen var for lang til at give noget Udbytte
for Rederiet. Derfra sejlede vi til forskellige Havne i
Løbet af Aaret og Vinteren. I den Tid laa Rederiets
Skibe sjældent eller aldrig stille om Vinteren; kom vi om
Efteraaret til dansk Havn, og der ingen Fragter var i
Markedet, som Rederiet syntes om at acceptere, sejlede
vi alligevel ud ad den Vej, hvor Vinden var bedst, og vi
sluttede saa selv Fragt, hvor vi indkom med Skibet.
Et Uheld havde jeg engang i Nordbotten. Jeg havde
lastet Træ i Skellefteå, bestemt til en engelsk Kanalhavn.
To Dage efter at vi var kommen til Søs, laa vi og kryd
sede med Modvind i Nordre Qværk. Om Formiddagen
paa min Frivagt fik vi en frisk Kuling fra S. V. Kanten
tilligemed meget tæt Taage. Saasnart Taagen brød frem,
gik jeg straks op paa Dækket For at hjælpe med at holde
Udkig. Der blev stadig holdt skarpt Udkig og blev
jævnlig blæst i Taageapparatet efter de foreskrevne Regler.
Før Taagen satte ind, var der ingen Skibe synlige hver
ken Øst eller Vest efter, kun Landet paa begge Sider.
Tre Timer efter at Taagen var kommen, observeredes
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lige ved Middagstid et Skib tæt om Bagbord, som kom
lænsende Øst efter igennem Qværken med alle Sejl i
Top. Vi laa den Gang bidevind V. N. V. overfor B. B.
Halse med smaa Sejl for at mindske Farten; det andet
Skib kom styrende O. N. O. Han har næppe brugt sit
Taagehorn, da vi ellers vilde have hørt ham. Saasnart
vi observerede ham, var han saa nær, at et Sammenstød
var uundgaaeligt. Han løb ogsaa med fuld Fart imod
vores B. B. Bov, derefter langs vor B. B. Side og for
svandt i Taagen agter med det samme.
Fra det Øjeblik af vi fik ham at se, til han igen for
svandt i Taagen agter, forløb blot nogle faa Minutter.
Det viste sig senere at være en engelsk Brig. Folk saa
vi ikke paa Dækket, men der var heller ingen Tid til at
tale med dem, da det hele var som et Pust, der farer
forbi.
Da vi saa til Vejrs paa vort Skib, ja, da hang Fokkeraaen og begge Mærseræerne langs med Masten, knæk
ket i flere Stykker. Bramraaen var hel, vor Klyverbom
var knækket og kastet ind paa Dækket til os. Ved nær
mere Eftersyn af Skibet, viste det sig, at vort B. B.
Anker ogsaa var helt borte, skønt det laa godt fastgjort
paa Bougen. Ankerkæden var knækket, ligeledes var 7
Støtter knækket rundt om i Bougen, foruden adskillig
anden Skade.
Med den Fart, det fremmede Skib havde haft, var
det løbet saa haardt mod vor Boug og Anker, at Ankeret
greb fat i ham, og han løb bort med det, idet Kæden
knækkede. Derefter tog vi os for hele Eftermiddagen at
rigge ned paa alt det brækkede. Kl. 6 Aften klarede
Luften atter op, men da var der ikke en eneste Sejler at
se uden os selv. Vi lavede os en ny Klyverbom og sej-
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lede derefter igen som Forenagter Skonnert, indtil vi
naaede Københavns Red.
Min Reder beordrede mig til at afgaa til Landskrona
for der at faa Skaden udbedret, hvilket jeg ogsaa gjorde.
Der hørte jeg, at der til en Havn i Nordbotten var ind
kommen en engelsk Brig, som i Nordre Qværk havde
været i Kollision med et fremmed Skib. Et Anker, ved
hængende en Stump Kæde, sad endnu fast i Siden paa
Briggen, da den kom i Havn. Dog blev der ikke gjort
noget fra min Reders Side for at faa ham til at erstatte
Skaden, uagtet det er sikkert nok, at havde han haft noget
mindre Sejl og mindre Fart, vilde Sammenstødet næppe
være blevet saa haardt.
Efter endt Reparation fuldendte vi Rejsen, og jeg
sejlede igen i flere Aar paa de forskellige Havnestæder,
uden at der er noget af særlig Interesse at bemærke.
VIII
Efter 8 Aars Forløb med dette Skib afgik jeg fra
Masnedsund i Begyndelsen af Februar Maaned paa Rejse
til Norge i Ballast fragtsøgende, og var det min Hensigt
at søge over til Langesund.
Med nogen besværlig Rejse, begrundet paa Is og
Sne, ankom vi udfor Langesund omtr. Kl. 8 Morgen d.
8. Februar. Ca. 3 danske Mil fra Land havde jeg faaet
Langesunds Lodsen om Bord. Vejret var da fint, vi havde
alle fulde Sejl i Top. Men straks derefter begyndte det
at blæse op fra Sydkanten, og det blev Snetykning.
Vi gjorde da en Del af Sejlene fast og lagde til Vin
den for at afvente klarere Vejr. En Timestid senere
klarede det atter op, men med Vinden tiltagende i Styrke,
saa vi styrede atter vor Kurs ind efter Langesund. Alt
var gjort klar om Bord til at gaa i Havn; da vi nærmede
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os Landet, blev det atter meget tæt Snetykning, tilmed
blæste det nu en ren Orkan fra Syd. At finde Farvandet
ind til Langesund vilde være umuligt for Lodsen, derfor
maatte vi atter under Vinden. Nu var Vejret meget
haardt, og vi kunde ikke se fra den ene Ende af Skibet
til den anden for Snetykningen. Det saa nu ikke godt
ud, thi for det første vidste vi, at vi var tæt under en
farefuld Kyst med blinde Skær rundt omkring os, saa
der var ikke megen Plads til at drive eller manøvrere
paa, og dernæst var det umuligt at føre ret meget Sejl,
selv om vi pressede saa haardt med Sejl, som det var
os muligt. Vi lagde Skibet O. S. O. over, for om mu
lig at klare Landet paa den Boug. Da vi havde ligget
denne Kurs 1 Time, observeredes Brændinger klods i Læ.
Roret blev straks taget op for at halse, thi at faa Skibet
til at vende var ganske umuligt i det oprørte Hav og
Stormen. Det lykkedes at faa Skibet halset rundt tæt til
Luvart af Brændingen, men kun et Par Favne derfra.
Havde Skibet tørnet der, vilde baade Skib og Mandskab
være forsvundet i et Øjeblik.
Da vi var kommet klar der, spurgte jeg Lodsen, om
han kendte disse Brændinger. Han svarede mig: „Ja,
det er ikke godt at sige bestemt, naar man ikke kan se
Landet, men blot Brændingen paa nogle Skær, som ligger
dels i, dels under Vandkanten, dog antager jeg, at det
har været Tvisteen, nogle blinde Skær, som ligger lidt
Øst for Indsejlingen til Langesund, men bestemt kan jeg
ikke sige det.“
Skibet var altsaa nu halset V. S. V. over igen, der
observeredes hverken Land eller Skær paa den Æoug,
men alle om Bord ønskede, at Vejret vilde klare saa meget
op, at vi kunde se at finde Havn, da Faren syntes meget
truende, i Fald det skulde vare ret længe.
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Stormen og Snetykningen var stadig i Tiltagende,
og selv om vi stod ved Siden af hinanden, maatte vi
raabe højt for at høre hinanden. Lodsen stod stadig ved
Roret og styrede Skibet, medens alle vi andre var pladseret
langs Dækket paa begge Sider for at holde skarpt Udkig
efter Land og Skær.
Da vi havde ligget denne Kurs ogsaa en Time uden
at se noget, turde Lodsen ikke længere paa den Boug,
paa Grund af alle de Grunde og Skær, der skyder op
fra Jomfrulands Østside. Vi halsede derfor atter Øst
over.
Da vi havde ligget Øst over i ca. 3/4 Time, talte
vi sammen om, at nu turde vi snart ikke ligge længere
i den Retning, da vi var saa tæt under Land, og der
ikke var megen Plads til nogen af Siderne. Og naar
Storm og Sø er paa Land, og man er saa langt inde,
som vi var, maa der ogsaa regnes med, at Strømmen
sætter ind paa Land. Vi var derfor klar over, at jo flere
Gange vi maatte halse, desto nærmere kom vi Kysten.
Men ligesom vi stod og talte derom, og havde bestemt
at halse rundt, lød det fra Mand til Mand: »Land klods
i Læ, der brækker det tæt forude!“
Lodsen, der endnu stod ved Roret, tog det hurtig
op, og lod atter Skibet halse rundt. Vi slap da ogsaa
klar, hvor faretruende det end saa ud, men baade jeg og
Lodsen var nu paa det rene med, at vi var ganske nær
ved Strandbredden, selv om vi ikke kunde se Landet.
Lodsen siger til mig: „Tag nu ved Roret, Kaptejn,
og styr ret for Vejret, saa løber jeg forud for at holde
Udkig!“ Næppe var Lodsen kommet hen paa Forskibet,
før der viste sig et meget højt Land ret forude. Der
blev raabt til mig: „Læg Roret B. B.!“, hvilket jeg og
saa straks gjorde. Skibet løb nu Øst efter, men samtidig
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viste der sig ogsaa Øst efter et meget højt Klippeland,
som Skibet i samme Øjeblik løb lige med Forenden
imod. Saasnart Landet observeredes, lod vi straks begge
Ankere falde. Al den Kæde, der laa paa Dækket, løb ud
tilligemed en Del Kæde af Kædekasserne, hvormeget ved
jeg ikke, men Skibet løb ret imod det høje Klippeland
med Forenden.
Styrmanden, som i det Øjeblik befandt sig forude,
løb med det samme, som Skibet tørnede, ud paa Sprydet
for at forsøge at springe i Land derfra. Men idet han
befandt sig paa Sprydet, huggede Skibet imod Klippen,
saa Sprydet knustes og forsvandt under Forskibet i Søen,
og desværre forsvandt Styrmanden samtidig og forulyk
kede i Bølgerne. Da Skibet havde hugget nogle Gange
imod Klippen, svajede det op for sine Ankre, saa at For
enden kom ret Syd ud imod Søen, men til samme Tid
kom Agterskibet saa nær „Roksene“ og Landet, at det
huggede voldsomt i Stenene under den oprørte Sø, der
stod mod Land.
At sætte Baad ud for at komme i Land, var ganske
umuligt, tilmed var den ene allerede slaaet i Stykker af
Søen.
Tværs paa B. B. Side havde vi nu det høje sne
dækkede Fjæld og ligeledes agter et højt Land. Men
samtidig med, at Skibet var svajet, observeredes tæt
agten for os en Kløft eller en Slags Fladstrand op imel
lem Klipperne paa en 5—6 Favnes Bredde. Jeg tænkte
da i mit stille Sind, at hvis der var Redning mulig,
maatte det være paa dette flade Sted. At komme op
paa det høje Land, bedækket med et tykt Lag Sne, syn
tes mig at være en Umulighed, men der maatte handles
hurtigt, da vi ikke vidste, hvilket Øjeblik Skibet vilde
blive sønderslaaet.

191

Under hele Katastrofen var jeg ganske rolig og fattet,
og det var som om et højere Væsen sagde i mit Indre:
„Frygt ikke!“ Da jeg havde opdaget Kløften mellem Klip
perne, spurgte jeg hele Mandskabet, som stod omkring
mig paa Agterskibet, om der var nogen iblandt dem, som
kunde svømme og turde vove at svømme os en Line i
Land for at faa Forbindelse med Landjorden. En svensk
Matros, som jeg havde om Bord, svarede: ,Ja, jeg kan
svømme godt“! „Saa træk Olieklæderne og dit yderste
Tøj af, men det maa være i en Fart!“ Jeg selv havde
ogsaa kastet mit yderste Tøj for at være klar, i Fald
Skibet skulde slaas i Stykker, for da at springe i Søen
og forsøge at svømme i Land. Dette vilde dog have
været ensbetydende med Døden, om det var sket.
Sømanden, der kunde svømme, kom nu i vor Bjergebøje med en ny Lodline paastukken. Vi firede ham
udenbords i Vandet, i samme Øjeblik fik vi atter en
Braadsø hen over Skibet, og han forsvandt et Øjeblik i
Søen, men snart fik vi Øje paa en Arm, der blev holdt
i Vejret længere forefter, end hvor vi firede ham ned.
Søen havde trukket ham med ud igen, og vi halede
ham indenbords dygtig forkommen.
Under denne Manøvre saa jeg, at ogsaa Lodsen
havde kastet sit Overtøj og stod paa Lønningen om
Bagbord. Det var hans Hensigt, naar Skibet med Bred
siden kom nær til Klippen, da et springe i Land. I det
ene Øjeblik var Skibet nemlig i Nærheden af det høje
Land, og i det næste var det langt ude igen, eftersom
Skibet blev kastet frem og tilbage og til Siderne af det
voldsomt oprørte Hav. Det var dog et meget farefuldt
Forsøg af Lodsen at springe i Land paa en høj, stejl og
snedækket Klippe, ved det mindste Fejltrin vilde han
falde i Bølgerne og drukne med det samme.
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Imidlertid lykkedes det ham, han sprang ud og fik
Fodfæste paa Klippen! Saasnart han var kommen i Land,
vinkede jeg til ham, at han skulde arbejde sig hen over
Fjældet ned i Kløften, for at vi om mulig kunde faa For
bindelse med ham der. Det var dog ikke saa let at
komme frem over Sneen og de mange Ujævnheder og
Fordybninger mellem Klipperne.
Da han endelig naaede ned i Kløften, hev vi vor
Bjergebøje ud med en tynd Line paastukken, naar Top
pen af Søen rullede langs Skibet. Forsøget mislykkedes
mange Gange, da Søen i Reglen brækkede i Roksene
paa Stranden, og Bøjen da atter løb ud efter med Suget.
Saasnart Lodsen havde faaet Linen og Bøjen, stak vi en
tykkere Line paa, som Lodsen saa halede i Land og fast
gjorde paa en Sien, medens jeg satte den anden Ende
fast om Bord. Nu maatte enhver af os se at hjælpe sig
selv i Land gennem Sø og Braad, hvilket vel var et
farefuldt Foretagende, men der var ingen anden Udvej.
Den føromtalte Mand, der havde forsøgt at svømme i
Land, lod til at være angst for sit Liv, han skyndte sig
derfor at blive første Mand paa Linen for at komme forst
i Land. Da han var paa Linen midt imellem Skibet og
Lodsen, kom atter en voldsom Braadsø, som først førte
Skibet helt ind i Roksene, men derefter atter tilbage med
Suget. Linen, hvorpaa Manden var, brast, men hans
Lykke var det, at den brast imellem os og ham, og
han havde Aandsnærværelse nok til at holde fast i Linen,
saa Lodsen kunde hale ham til sig. Mærkeligt var det,
at han ikke blev sønderslaaet mellem Roks og Sten,
inden han naaede Land, da han flere Gange var under
Vandet, saa vi ikke kunde se ham.
Nu var altsaa 2 Mand i Land, Styrmanden var
druknet, Resten, 5 Mand, stod nu uden Forbindelse med
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Lodsen og aldeles hjælpeløse. Havde Skibet været ladet,
vilde det for længe siden have været knust i Roksene,
men da det var ballastet, var det let og blev tumlet frem
og tilbage som en Bold i det oprørte Hav.
Imidlertid skete der atter et Under. I en høj Topsø,
der atter kom farende hen over Skibet, sprang Skibet
saa højt i Vejret, at begge Ankerkæderne sprang og
knækkede som Glas, saa Skibet med det samme slog sin
Forende fra Syd om til Vest. Nu saa det først rigtig
farligt ud, eftersom Skibet nu laa tværs i Søen op imod
Roksene. Ved det første Slag af Skibssiden imod Roksene,
gik Skibet i Stykker og fyldtes med Vand. Samtidig
krængede Skibet udover, saa den ene Braadsø efter den
anden skyllede og brød hen over Skibet og ind mod
Land. Nu laa Skibet altsaa sunket og fast i Bunden.
Under denne Manøvre, som Skibet foretog, var vi altsaa
kommet lidt længere fra Kløften, men med Agterskibet
var vi kun et Par Favne fra det høje Østland, hvor Lod
sen var sprunget i Land.
Jeg vinkede atter til Lodsen, at han skulde arbejde
sig rundt til det Sted, hvor han først havde været. Han
indsaa ogsaa selv, at det vilde være bedst for os at
komme i Land der, nu da Skibet ikke rørte sig mere.
Men det maatte ske hurtigt, da jeg var sikker paa, at
Skibet snart vilde blive sønderslaaet.
Det var sandelig et haardt og langvarigt Øjeblik
at staa der og vente paa Lodsen. Skibet laa paa Stran
den fuldt af Vand, tværs i Søen, med den yderste Side
væltet ind over, saa Søen stadig væltede ind over Læ
siden hen over Dækket op over Luv-Side og i Land paa
Roksene. Imens vi alle stod agter og ventede paa Frelse,
kom der en slem Braadsø hen over Agterskibet, som
knækkede Storbommen i 3 Stykker, tilmed fløj Rattet i
13
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Stumper rundt omkring os, saa det var en stor Guds
Lykke, at vi ikke blev slaaet ihjæl i den Ventetid, vi op
holdt os paa Vraget.
Endelig kom Lodsen Fjældet rundt og hen i Nær
heden af os. Jeg havde en ny Manilletrosse klar, som
jeg hivede i Land til ham. Han fik den fat første Gang
og fik den sat fast et Sted paa Klippen, medens jeg satte
den fast om Bord. Vi klatrede derefter i Land alle 5, den
ene efter den anden.
Klokken var da 2 om Eftermiddagen. Fra den Tid
vi tørnede paa dette Sted, og til vi kom i Land, forløb 5
Timer. Havde det været ved Nattetid, vilde vi sikkert
alle være druknet eller frosset ihjæl.
Saasnart jeg var kommen velbeholden i Land, tak
kede jeg min Gud, at Resten af os var sluppet i Land
med Livet i Behold.
Mærkeligt var det, at vi midt om Dagen i to Timer
kunde ligge ved Stranden og kæmpe for at blive frelst,
uden at nogen af Beboerne i Nærheden anede noget
derom. Men paa Grund af den haarde Snestorm var der
ingen Mennesker uden Døre.
Da vi alle 5 var kommet i Land, siger jeg til Lod
sen: „Hvor er vi saa strandet?“ „Ja“, siger han, „vi er
strandet tæt Østen for Langesunds Indsejlingen i Nær
heden af en Havn, som kaldes Nevlinghavn.“ „Bor der
Folk i Nærheden?“, siger jeg. „Ja“, var Svaret, „der
bor et Par gamle Bønderfolk her tæt ved, omtrent 5
Minutters Gang fra Strandingsstedet“.
Vi begav os da ligesaa udmattede, trætte og vaade
som vi var, op til disse gamle Folk. Af vort Tøj var
der ingen af os, der fik mere med i Land, end hvad vi
gik og stod i.
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De gamle Folk blev meget forbavset ved at se alle
de skibbrudne Folk komme ind ad Døren.
De tog meget venligt imod os. Den Matros, der
havde været i Redningsbøjen, maatte straks i Seng, da
han var meget medtaget af Kulde og Lidelser. Alle vi
andre blev iført tørre Klæder af Husets Garderobe, saa
godt som det efter Omstændighederne lod sig gøre.
Dernæst fik vi god varm Kaffe til at optø os med; denne
Forfriskning gjorde os særdeles godt.
Længere end omtrent en Time havde jeg dog ikke
Ro til at udhvile, hvorefter vi alle, Lodsen inklusive, og
den gamle Bondemand begav os ned til Strandingsstedet,
for at se, hvorledes alt stod til, og om der ikke skulde
være noget at bjerge af vore Klæder etc. Da vi for en
Time siden havde forladt Skibet, stod det endnu med
hele sin Rigning, men da vi kom ned i Nærheden, blev
jeg som lamslaaet ved at opdage, at der intet Skib mere
var at se. Efterhaanden som vi kom længere ned, saa
vi, at der ikke var mere tilbage end bare Træstykker.
Hele Skibet var som savet og kløvet i bare Brænde
stykker, der laa og flød paa Strandbredden imellem
Roksene langt op i Kløften og atter ud igen med Søen
og Suget. Hverken af Skrog, Master eller Rig var der
noget tilbage, alt var forsvundet i Bølgerne.
Det var et sørgeligt Syn at se min kostbare, be
troede Ejendom ligge der totalt forsvundet i Havets Bøl
ger i Løbet af et Par Timers Tid.
Dog var jeg glad i mit Indre, at Vorherre havde
holdt sin Haand over de fleste af os, og at vi var kom
met i Land med Livet i Behold.
Der var imidlertid intet at gøre ejheller noget at
bjerge. Vejret var vedvarende Orkan — Frost — Sne
tykning. Vi søgte nogen Tid efter Styrmandens Lig
13*

196
mellem Vraggodset, men kunde ikke finde det. Vi be
gav os saa atter til vort Logi hos de gamle Folk, da
Mørket begyndte at falde paa.
Natten over lukkede jeg naturligvis ikke et Øje,
da der var nok at spekulere over, men længtes efter
Dagens Frembrud.
Næste Dag var det endnu Storm, men Luften var
klar med Frost. Efter at have drukket Kaffe gik vi atter
ned til Strandingsstedet, men der var intet at bjerge af
Skibet, det hele var borte. Derimod fandt vi den Dag
Styrmandens Lig under nogle Isflager, der var skyllet i
Land. Det var et sørgeligt Syn at se og at tænke paa,
at dette unge, kraftige Menneske var forulykket. Det
gjorde os alle ondt at se ham, han var næsten ukendelig.
Vi fik en Jordemoder i Nærheden til at ordne hans Lig i
en Kiste, og han blev saa begravet paa en Landsbykirkegaard der i Nærheden. Resten af Besætningen sendte
jeg hjem efter at have ladet dem forsyne med nye Klæder
gennem det danske Konsulat i Laurvig.
Efter endt Søforklaring opholdt jeg mig endnu nogle
Dage ude paa Strandingsstedet, men da det stadig viste
sig, at der ikke var noget at bjerge, rejste ogsaa jeg
hjem.

IX.
Ved min Ankomst til Hjemmet var Glæden stor
blandt mine nærmeste ved Tanken om den Fare, jeg
havde været i, og som Gud havde beskyttet mig for.
Jeg fik ogsaa en venlig Modtagelse af mine Redere, der
var pæne og fornuftige Folk, og som godt kunde indse,
at jeg var uden Skyld i den store Ulykke og i Penge
tabet for Rederiet. Skibet var nemlig ikke forsikret.
Rederiet havde den Gang lige paabegyndt Bygnin-
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gen af en ny 3-m. Skonnert; da den var færdig, blev
jeg sat om Bord paa den som Fører. Med dette Skib
sejlede jeg derefter i 16 Aar og havde i den Aarrække
naturligvis adskillige haarde Strabadser, men ogsaa mange
glade og gode Tider.
Engang i den engelske Kanal paa Rejse til en fransk
Havn havde jeg dog nær sat Livet til. Vi havde netop været
til Ankers under Dungeness paa Grund af vestlig Storm.
Da Vejret bedrede sig, lettede vi Anker og fortsatte.
Saasnart Sejlene var sat, var der noget ved Ankeret,
som Styrmanden ikke kunde faa klaret sammen med
Mandskabet, hvorfor jeg gik forefter for at hjælpe til.
Som jeg staar og brækker paa Ankeret med et Haandspag, slipper dette klar, men samtidig falder jeg bagover
og over Bord med det samme med Haandspaget i Haanden.
Skibet løb en rask Fart gennem Vandet og Strøm
men, og i Faldet gik jeg helt under Vandet; da jeg atter
fik Hovedet ovenfor Vandet igen, var jeg lige tæt ved
Agterskibet.
Styrmanden og Mandskabet var resolute og lod
straks Raasejlene løbe bak for at stoppe Skibets Fart og
alle stod med Tovværksender langs Siderne og kastede
dem ud efter mig. Da jeg fik Hovedet op af Vandet,
var Styrmanden ogsaa der klar og kastede en Kvejl Tov
værk ned over mig, og takket være Gud havde jeg
Aandsnærværelse nok til at gribe og fastholde, saa Mand
skabet halede mig indenbords igen. Dersom jeg havde
mistet Bevidstheden i Faldet, vilde jeg være druknet den
Gang. Ved mange Erfaringer Livet igennem, omend det
paa Tider har kunnet se mørkt og ulykkeligt ud, har det
været tydeligt at se, at der er et højere Væsen, der har
vort Liv i sin Haand, og som baade kan og vil lede alt
til det bedste.
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løvrigt foregik de sidste 16 Aars Sejlads paa Søen
paa vanlig Vis med længere og kortere Tid om Rejsens
Udførelse, uden synderligt Uheld, udover hvad der i Al
mindelighed kan forefalde i den daglige Gerning.
1 54 Aars Alderen kvitterede jeg Søen og har nu
opankret i en god, rolig og sikker Havn sammen med
min kære Familie, og jeg takker Gud mange Gange, at
jeg er sluppen vel ud af alle Farer og Fristelser, der har
været paa min Vej.

Særlige Mærkeaar.
Foruden hvad allerede er omtalt, skal endnu nævnes
nogle særlige Mærkeaar i Marstal Sogns Historie i det
19. Aarh.

1. Engelskkrigen 1807—1814.
At Marstal med sin store Jagtflaade maatte lide
meget under Syvaarskrigen med England er i sig selv
indlysende. I Sognets Kirkebog berettes følgende: „Palme
søndag 10. April 1808 blev formedelst Fjendens vold
somme Anfald paa Flækken ingen Gudstjeneste. Dagen
tilforn prøvede han paa at ville opbrænde Fartøjerne,
men det lykkedes ham ikke; den Højeste afvendte Faren.“
Medens franske og spanske Tropper samme Aar var
indkvarteret paa Ærø, gik under denne Krig snart en og
snart en anden af Marstals smaa Jagter tabt, røvet af
Engelskmændene. Herom ved endnu gamle Folk at for
tælle i Marstal fra Fædres og Bedstefædres Tid. Naar
Engelskmændene under denne Krig tog ikke mindre end
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400 danske Handelsskibe, er det kun rimeligt, at Marstal
maatte yde sit Kontingent hertil. Saaledes skal Byen paa
en Gang have mistet ikke mindre end 5 Jagter.
Jørgen Hansen i Møllergade, der døde 1866, 86
Aar gi., var den Gang en ung Mand og en dristig Skip
per, og vilde hellere vove sig ud end ligge stille hjemme
i Marstal Havn. Men Engelskmanden var ikke let at
undgaa. Ved Romsø blev han taget, og da Englænderne
havde Brug forjagten, blev han spurgt: Vil du tjene os?
Derpaa gik Jørgen Hansen, tvunget af Forholdene, ind
og sejlede nu i 3 Maaneder under engelsk Flag med
engelsk Besætning om Bord. Til Belønning herfor fik
han Fripas af Engelskmændene til uhindret Sejlads.
Dette mistede han dog senere; da han engang ankrede
op ved Rudkøbing tog Toldvæsenet Passet fra ham, og
Jørgen Hansen maatte gøre en Rejse til Kong Frederik VI
for at retfærdiggøre sig. Den dristige Mand gik ud paa
ny Sejlads og blev tilsidst taget af Fjenden i Hanø
bugten ved Karlshamn i Sverrig. Sammen med mange
andre Landsmænd var han Fange om Bord hos Engelsk
manden, indtil de tilsidst blev landsat i Sølvisborg. Her
købte de tilsammen en Baad og sejlede til København,
hvor de solgte Baaden og drog hver til sit.
Ogsaa om en anden Terje Vigen skal her berettes.
Det er den senere Købmand i Kongegade Ditlev Frederik
Grube, der døde 26. Maj 1865 i en Alder af 76 Aar.
Ved Krigens Begyndelse i Aaret 1807 var han som
15-aarig Dreng om Bord i en Marstaller Jagt. I Store
Belt blev de taget af Engelskmanden. Medens den øv
rige Besætning fik Lov at gaa i Land med en Baad, tog
Engelskmanden Jagten og Drengen med sig. Grube blev
ført til England, hvor han som Fange sammen med andre
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Landsmænd blev ført om Bord i Blokskibet „Irresistible“
i Rochester paa Londons Revieret.
Her opholdt han sig i 3 Aar og anvendte sin Fritid
til sammen med sin Medfange, Styrmand Rask fra Born
holm, at sætte sig grundig ind i Navigationen. Resul
tatet foreligger i en haandskreven Bog: Navigation eller
Styrmandskunsten, udregnet efter Hr. Professor L. Skat
kammer, af Ditlev Frederik Grube 1809, som er i Fami
liens Eje.
Efter de 3 Aars Forløb blev han sat om Bord i et
engelsk Transportskib, der førte Tropper ud til Kalkutta.
Ved Krigens Ophør 1814 gik Grube i London om Bord i
en Nordmand, kom i Land i Dragør, for derfra at vende
hjem til Marstal.
Efter at Engelskmanden forgæves havde forsøgt et
afbrænde Marstals Flaade den 9. April 1808, ved hvilken
Lejlighed Lieut. Møller af 21. jyske Regiments Granaderkompagni særlig udmærkede sig, begyndte Krigs
skibene, der laa uden for Halen, Palmesøndag at sende
Kugler ind i Byen, hvilket satte Beboerne i dødelig
Skræk og fik dem til at rømme Byen i hurtig Flugt ned
over Markerne. Adskillige Huse fik Mærker af de en
gelske Kugler, i lange Tider legede Børnene med dem,
ligesom adskillige blev brugt til at male Sennep med.
En Skipperkone, Klaus Madsens Ane Sofie, der stod og
kogte Mad ude i Korsgade, blev skrækslagen, da plud
selig en engelsk Kugle kom ind til hende gennem Vin
duet og tørnede mod Skorstenen.
Batterierne, der laa lige Nord for Marstal, spillede
en ikke uvigtig Rolle i denne Krig.
Under Krigen med Englænderne stod Ærø, Lange
land og Taasinge under samme Overkommando. Øverst
befalende var „Generalen“ paa Langeland, Grev Frederik
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Åhlefeldt paa Tranekær. Allerede i August 1801 var
Landeværnet paa Ærø blevet lagt under Ahlefeldts Be
faling. Efter det engelske Overfald 1807 fik han paany
betroet Forsvaret af Langeland, Ærø og Taasinge som
selvstændig højstkommanderende direkte under Kronprin
sen selv. Ved Landeværnets Ophævelse 25. Febr. 1808
omdannedes det paa Langeland, Taasinge og Ærø til
„den langelandske Infanteri-Bataillon“ med 4 Kompagnier
paa Langeland, 1 paa Taasinge og et Auxiliærkompagni
paa Ærø.
Om de spanske Soldaters Ophold paa Ærø i 1808
ved vi at fortælle følgende: Øverstbefalende over de
spanske Tropper i Danmark var Marquis de la Romana.
I April blev Bataillonen Cataluna forlagt fra Fyn til
Langeland, hvortil den ankom 25. April. Af den afgik
igen 300 Mand til Ærø. Her herskede ikke altid det
bedste Forhold mellem Værter og Gæster, hvilket ses af
Breve fra Landfoged Carstens i Ærøskøbing til Grev
Åhlefeldt, og som opbevares i Tranekær Arkiv.
Den 17. Juni skriver Carstens: „Med de spanske
Tropper gaar det nu værre end før. Uophørlig indløber
der Klager, snart fra Spanierne, snart fra Byens Bor
gere . . . Ogsaa blandt Soldaterne indbyrdes er Uorde
ner almindelige; en har faaet to Fingre hugget af, en
anden er stukket ihjel“.
30. Juni skriver Kaptejn Hartwieg til Åhlefeldt, at der
„indløber daglig flere Klager over Bespisningen, men
dertil er dels Byens Forfatning, vel ogsaa en Del Værter,
men især de mange Fordringer, disse spanske Soldater
gøre, i Hovedsagen Skyld; dog er al Ting hidtil i det
gode afhjulpet“.
I et Brev af 9. Juli fra Carstens hedder det: „Klagen
over de spanske Soldaters Forplejning er ugrundet, hvad
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Hr. Kaptejn Hartwieg stedse vil bevidne. Mangen Vært
spiser selv Vandgrød, medens han sætter Kødsuppe og
Kød for Soldaterne. En enkelt Klage er jo engang
imellem grundet, men den afhjælpes straks. De spanske
Soldater forlanger for meget, mange af dem Hvedebrød
og Kaffe“.
Det er da ikke underligt, at Carstens i sit Brev af
24. Juli, hvori han indberetter, at Spanierne Dagen før
er afmarseheret til Marstal for at tage til Langeland, ud
støder følgende Hjertesuk: „Maatte vi dog blive fri for
mere Indkvartering af den Slags!“
Dette om vore Venner og Hjælpere, Spaniolerne.
Dernæst lidt mere om vore andre allierede, Franskmændene.
Den 5. August kom 80 Franskmand til Ærø. Dette
gik saaledes til. Rygtet om Tummulten i Roskilde 31.
Juli, hvor de spanske Soldater havde vægret sig ved at
aflægge Napoleons Broder Kong Josef Troskabsed og
havde skudt paa de franske Officerer, var naaet til Spa
nierne paa Langeland, og der frygtedes for, at de vilde
kaste sig over de 100 franske Infanterister, som laa i
Rudkøbing. Af den Grund raadede man den franske
Oberst Gauthier til at sende sine Folk til Ærø, idet man
Foreholdt ham, at Stemningen blandt de spanske Soldater
i Øjeblikket var saadan, at det mindste, der kom i Vejen
mellem dem og Franskmændene, efter al Rimelighed vilde
fremkalde alvorlige Spektakler. Og skulde saadant
ske, vilde Gauthier alligevel ingen Nytte have af sine faa
Folk. Den franske Oberst vilde først intet høre derom,
men da man forestillede ham, at den Tillid han vilde vise
Spanierne ved at blive tilbage iblandt dem og stille sig
under deres Beskyttelse, vilde mere end noget andet
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tjene til Sikkerhed for hans egen Person, saa gav han
efter, og næste Morgen, 5. Aug., afrejste de franske Sol
dater paa et Par Stykker nær, der var oppe paa den
nordlige Del af Øen, til Ærø. Paa Ærø blev kranskmændene kun faa Dage, idet de allerede 5. August fra
Søby sattes over til Mommark og derfra drog videre til
Flensborg.
Spanierne pønsede paa at flygte bort ved Hjælp af
de engelske Skibe, som laa i Langelandsbæltet. De la
Cuadra, Major i Regimentet Cataluna, ledede Forberedel
serne paa Langeland. D. 7. August om Aftenen kom to
Kvinder over fra Ærø og fortalte, at der i Øjeblikket
fandtes 800 Franskmænd paa Ærø. Det var den gamle
Historie om igen med at sætte et Nul til. Imidlertid
allarmerede Efterretningen Spanierne i høj Grad, der fryg
tede for, at disse Franskmænd skulde sætte over til
Langeland, og da der kun fandtes faa Spaniere i Rud
købing, vilde de kunne komme i Land uden nogen Hin
dring. Under disse Forhold mente Cuadra, at han burde
vove et Kup. Han lod derfor Oberst Gauthier arrestere
om Natten og lod ham vide. at Spanierne havde til Hen
sigt at vende tilbage til deres Fædreland. Det viste sig
at være unødig Frygt, idet Gauthier gav Oplysning om,
at der paa Ærø ikke var flere Franskmænd end de 80
som den 5. var sendt derover fra Langeland.
Endnu er blot at melde, at en Del Ærø Jagter, der
af Frygt for. Englænderne var søgt ind til Svendborg, d.
8. August blev benyttet af Spanierne til at føre 4 Kom
pagnier af Bataillonen Barcelona over tilTaasinge under
deres Flugt over til Langeland og videre hjem til
Spanien.
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2. Pengekrisen 1813.
Det var en Række Ulykkesaar, der ved Begyndelsen
af forrige Aarhundrede kom over Marstal efter den glim
rende Periode, som var gaaet forud. Syvaarskrigen
voldte store Tab, da Flaaden for Størstedelen laa stille.
Og saa kom Aaret 1813 med Statsbankerotten. For at
klare sig, havde Staten stadig grebet til den Udvej at
udstede Sedler uden at have tilsvarende Sølv. Derfor
faldt Sedlerne i Værdi. Der var mange Penge i Marstal
i den Tid, opsamlet fra de gode Tider. 1 Krigens Tid
skjultes Sølvet ofte underjorden; men under Pengekrisen
blev adskillige lokket til at købe de billige Sedler for deres
Sølv, idet man stolede paa, at Statens Papir maatte være
godt Papir. Da Kraket kom, var der mange af de mest
velhavende Familier, der mistede alt. En af de rigeste i
de Tider var Anders Hansen i Sølvgade, der til Knapper
havde 4 Skillinger i Vesten, 12 Skillinger i Trøjen og
en Specie i Bæltet. Han ejede 2—3 Fartøjer foruden
Landbedrift. Store Kister med Sølv havde han nedgravet,
Sedler fyldte Sæk ved Sæk, men som snart viste sig at
være næsten værdiløse. 1 de Tider blev der givet 500
Dalersedler for et Par Støvler i Marstal.
Om de tilsvarende Forhold paa Naboøen Langeland
fortæller Langelands Historie S. 483 fl.:
Den begyndende Pengeforvirring i Krigens Første
Aar, da Kurantsedlerne faldt saa stærkt, fordi der ud
stedtes alt for mange, bragte ogsaa stærkt stigende
Priser paa alle Landbrugsprodukter, ikke blot i Sedler,
men i Sølv, til stor Fordel for alle dem, der solgte mere
end de købte. F. Eks. 1811 kostede en Td. Kartofler
her 5—6 Rdl. og 1812 en Td. Havre 16 Rdl., en Favn
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Brænde 38 Rdl. — i Sedler omtrent det tredobbelte.
1813 kom jo saa Statsbankerotten, da Frd. 5. Jan. nedskrev Kurantsedlerne til en Tiendedel ved at sætte 1
Rigsbankdaler (å 96 Sk.) = 6 Kurantdaler (å 160 Sk.).
Det Aar kulminerede Priserne, saa en Td. Rug gik op
til 20 Rigsbankdaler (120 Kurantdaler), en Favn Brænde
til 60 Rbdl., en Td. Smør til 250 Rbdl. o. s. v. Og
sidst paa Aaret kulminerede ogsaa Forvirringen, saa en
Dalerseddel ikke var mere end et Par Skilling værd.
Jordpriserne var derefter, og ve den, som købte og op
tog en Prioritet. De næste Aar steg Pengenes Værdi,
saa Sedlerne kom i bedre Kurs, og Priserne faldt i de
første Par Aar efter Krigen nogenlunde jævnt, 1817
kostede en Td. Rug endnu 7 å 77a Rd. og en Td. Havre
omtrent 4 Rd. Men det næste Aar gik saa Priserne
paa en Gang ned til det halve og holdt sig derefter en
Snes Aar omtrent lige lave. De, der i de dyre Tider
havde maattet ty til Laan, var uhjælpelig fortabt.
I daglig Omgang brugtes i hine Tider kun Kurant
Mønt, og Størstedelen af den cirkulerende Skillemønt var
af mecklenborgsk, lybsk og hamborgsk Præg. Hvad
Maal angaar, var dette hamborgsk. Flydende Varer maaltes i Kande og Pot. En saadan Pot var lidt mindre end
det danske Pottemaal. En Hamborger Alen var omtrent
Vie mindre end den danske Alen. Vægten var derimod
lybsk, hvorefter et Lispund havde 14 og ikke 16 Pund.
— 1854 ophævedes Undervisning i Kurantberegning i
Sognets Skoler.

3. Ildebranden 1815.
En tredje Ulykke, som kom over Marstal, var den
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store Ildebrand 30. Oktober 1815. I 1806 var Gaderne
blevet brolagt med Rendesten midt i Gaden, men endnu
var Husene for Størstedelen straatækket, hvorfor Byen
var i høj Grad udsat for Ildsvaade. Ilden opstod paa
Hjørnet af Prinsensgade og Havnegade hos Skipper
Albert Hermansen, og Aarsagen dertil var — et Kærestebrev. Man var travlt beskæftiget i Loen med at skætte
Hør, da der kom Brev fra Manden, som var Skipper.
Med Skibet var ogsaa Tjenestepigens Kæreste, og til
hende var der ogsaa Brev. I sin Iver for at faa læst
Brevet, „snubbede“ hun Lyset og kastede Tanden hen i
Blaaren, der snart stod i lyse Luer. Ilden bredte sig nu
med en saa rivende Fart fra Hus til Hus, at den søndre
Del af Byen gik op i Luer. Ialt brændte 50 Huse. Til
de mange husvilde Familier maatte der snarest bygges
nye Huse, som derfor heller ikke blev saa godt opført
som ønskeligt var.
Skolebygningen var stærkt truet, men blev dog
skaanet. Herom fortalte H. Andresen Efterverdenen ved
en Tavle, der var ophængt i den gamle Skole, med flg.
Indhold:
Da Marstals Bye den hjemsøgt blev
Af gruelig Ildsvaade,
Og Luerne for Vinden drev,
Som indtil Skolen naade:
Da vaagede Guds Forsyn saa,
At dette Hus blev sparet,
Som midt i Ilden maatte staa!
Ja Herrens Haand bevaret
Den største Del af Byen med,
Som uskadt blev tilbage;
Thi Ildens Magt ved dette Sted
Sin Standsning maatte tage!
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4. Kristian VIII’s Besøg 1830,
I Juni Maaned 1830 gæstede Prins Kristian, den
senere Kristian VIII, Ærø. Prinsen var Guvernør over
Fyn og inspicerede i denne Egenskab Kirker og Skoler
paa Ærø.
Søndag den 13. Juni ankom Prinsen om Bord paa
Skonnerten »Delphinen“, ført af Kaptajn Liitken, til Mar
stal. Alt var her forberedt paa det bedste. Under Ka
nonsalut og Mængdens Hurraraab steg Prinsen i Land
sammen med Amtmanden Grev Rantzau og Biskop
Tetens, der var rejst over til Langeland for at ledsage
Prinsen. Paa Broen stod Øens Embedsmænd, og efter
Datidens Skik og Brug var det Præsten, Pastor Schaarup, der holdt Velkomsttalen. Prinsen hilste venligt og
gav Embedsmændene Haanden. Med særlig Varme hilste
han paa sin personlige Ven, Landfogden i Ærøskøbing,
Etatsraad Peter Bogislaus Carstens. „God Dag, du gamle
Landfoged! Nu kommer jeg for at besøge Dig!“ Gen
nem den flagsmykkede Markgade, der i Dagens Anled
ning var forsynet med to Rækker flade Sten, og gennem
Æresporte og Alleer af Byens Skolebørn gik Prinsen
med sit Følge op gennem Byen. Smaapigerne var smyk
ket med Blomsterkranse og strøede Blomster for Prinsen.
Alle Haver i Byen havde maattet ofre deres Blomster
pragt, og Præstens Døtre var endogsaa roet over til
Langholm for at hente Blomster. Oppe i Gaden lød
Salmemelodier ud gennem aabne Vinduer fra et særlig
berømt Stueur til Ære for Prinsen. Denne besøgte nu
Præstegaarden samt Skolen og Kirken.
Ved Indsejlingen til Marstal havde Prinsen særlig
beundret Havnens store Stenmoler, der kort i Forvejen
var blevet opført, og han lod forestille for sig de to
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Mænd, der havde størst Fortjeneste af dette Storværk,
Skipperne Rasmus Jepsen og Rasmus Madsen Rasmus
sen. Disse Mænd blev snart efter benaadet med Sølv
korset.
Fra Marstal rullede Prinsen afsted til Ommel i Land
fogdens gule Kaleschevogn med Landfogdens Kusk, Krester Etatsraad, paa Bukken. I Ommel Skole overrakte
Skolelærer Fuglsang Prinsen en Sang, hvori det hed:
Gud lad Prins Kristian leve vel
I Flor og Velstands Lykke!
Lad ingen Modgang ham
1 denne Verden trykke!
Indtil vi flytte skal
Af denne Jammerdal!
Indtil vi samles skal
I Himlens Frydesal!

Prinsen takkede og sagde: det er godt ment!
Fra Ommel kørte Prinsen over Drejet ad Rise og
Ærøskøbing til.
Der lever endnu gamle i Marstal, som erindrer Prins
Kristians Besøg, og som har deltaget i den Fest i Mar
stal Skole, der samme Aar d. 28. Juni blev holdt paa
Prinsens Gemalindes, Karoline Amalies Fødselsdag, og
som blev bekostet af Prinseparret.
Som et Minde om Kristian VIII’s Besøg staar Prinsensgade, hvilket Navn det Stykke af Markgaden, der
gaar fra Havnen til Kirkestræde, fik til Minde om Be
søget.
I Skoleprotokollen har Pastor Schaarup optegnet
følgende om Besøget:
Søndag den 13. Juni Efterm. Kl. 6 indtraf Hans
kongelige Højhed Prins Kristian Frederik til Danmark
14
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fra Langeland her til Marstal, og blev ved Ankomsten
hertil hilset med Kanonernes Torden og det glade Folks
Jubel. Efter et kort Ophold her i Præslegaarden, hvor
til Gaderne var besat med Skolens Ungdom, der i 2de
Rader strøede Blomster for Hans kgl. Højhed, besaa H.
k. H. Kirken, Kirkegaarden og begge Skoler, hvor Bør
nene af første Klasse læste for ham, og der blev anstillet
Katekisation og Forstands Øvelse. Hans kgl. Højhed
var med det hele vel tilfreds, ytrede endogsaa sin Glæde
over, at Børnene læste saa godt.
Til Bevis paa Tilfredshed skænkede H. k. H. naadigst 80 Rbdl. Sølv, som skulde fordeles lige imellem
Marstals og Ærøskøbings Skoler, og en glad Børnefest
derfor anstilles den 28. Juni, som var H. k. H.s Gemal
indes, H. k. H. Karoline Amalies, høje Fødselsdag. Hvil
ken Børnefest og fandt Sted benævnte Dag ved Musik
og Dans i begge Skoler som og paa Legepladsen, og
efter at Børnene Kl. 8 var beværtet med Spise og Drikke,
endtes Festen Kl. 10 Aften, da alle Børnene gik glade
og fornøjede hjem. Og vil denne Dag, da vor velsignede
Prins Kristian besøgte Marstal, igennem flere Slægter
bevares her i taknemmelig Erindring.

5. Frederik den VII’s Besøg 1842.
12 Aar efter besøgte den senere Kong Frederik Vil
Marstal som Kronprins og Fyns Guvernør. Det synes, at
hans Ankomst og Ophold har været langt mindre opsigts
vækkende end Faderens Aar forud. Erindringen om dette
sidste Besøg har aldrig været saa levende iblandt Befolk
ningen som hint første. Prinsen ankom med en Færgebaad under Storm af nordlig Vind, og medens Folk stod

211
og funderede over, hvem der mon var Prinsen, var der
en, der med islandske Vanter og med Hue med Øreklapper
sprang i Land, og med Bemærkningen: Det er koldt,
Folkens! gjorde Trossen fast. Det var Prinsen. Skole
børnene var opstillet, og Smaapigerne gik foran Prinsen
og hans Følge op gennem Prinsensgade og strøede Blom
ster foran ham. I Præstegaarden gjordes et kort Op
hold, og en Forfriskning blev indtaget; derefter gik man
til Kirke og Skole, der var smykket i Dagens Anled
ning.
Baade den nordre og den søndre Skole blev besøgt,
og Prinsen talte selv til Børnene og gav dem forskellige
Spørgsmaal. Om Regnepræstationen i Ishøys Skole er
andet Steds fortalt. Ishøy havde forfattet en Sang til
Ære for den høje Gæst, der begyndte: „Velkommen
blandt os, Kongens Sønl“ og sluttede med: „Saalænge
vi er til, Vi Sømænd være vil, Og tjene Kongen tro,
Vort lille Land til Ære!“
Efter at Fattighuset, der paa Grund af sin tarvelige
Tilstand vakte Prinsens Mishag, var besøgt, besteg denne
udenfor Præstegaarden Landfogdens firspændige Vogn*)
og kørte gennem en Allé af Skolebørn, der havde taget
Opstilling ud ad Møllevejen, til Ærøskøbing.
Personel Kapellan Jakobsen fortæller flg. om Besøget:
D. 12. Oktober om Formiddagen indtraf H. k. H.
Kronprinsen hertil og begav sig efter et kort Ophold i
Præstegaarden til Skolerne, hvor Højstsamme fandt sig
særdeles vel tilfredsstillet, hvilket ses af flg. Skrivelse til
Skoledirektionen:
*) I Svendborg Amts Aarbog 1910, Side 183-84, maa den af
S. Carstens meddelte Notits gælde Prins Frederiks 'den
senere Kong Frederik VII) Besøg paa Ærø i 1842 og ikke
Prins Kristians (Kristian VIII) Besøg i 1830.
14*
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.... Næst at bemærke, at jeg har tilskrevet Amt
manden og Biskoppen angaaende Marstal Kirkes Istand
sættelse, skal jeg alene tilføje, at jeg maatte anse det
meget ønskeligt, om der i Skolerne i Marstal, som ellers
i enhver Henseende staar paa et meget fordelagtigt Trin,
kunde, ligesom Tilfældet er i Ærøskøbing, indføres en
mere udvidet Undervisning, navnlig i Matematik og Sprog,
som for Sømanden er saa vigtige, at ansætte endnu en
tredje Lærer, eftersom Skolens 2 Lærere med over 400
Børn allerede med den nuværende Undervisning maa have
tilstrækkeligt Arbejde.
Guvernementet over Fyns Stift, 24. Oktober 1842.

Frederik K. P.

6. 1848- 50.
Forud for Treaars-Krigen var det en almindelig Op
fattelse i Marstal, at der aldrig vilde blive Krig mere.
Der havde ikke i mange Aar været Krig, og Verden var
blevet altfor civiliseret til, at der mere kunde tænkes paa
Blodsudgydelse.
Dog Oprøret kom alligevel. Den 12-aarige Præste
søn Ludvig Grove Rasmussen var henne hos sin Kam
merat, Toldforvalter de la Portes Søn. Med et gik Døren
op, og den gamle Toldforvalter kom ind til Drengene
med Piben i den ene Haand og et aabent Brev i den
anden, hvid som et Lagen, og rystede af Sindsbevægelse.
Brevet var Proklamationen fra den provisoriske Oprørs
regering i Kiel, der var sendt ham tilligemed Anmodning
om at indsende Toldkassen til Oprørsregeringen.
Befolkningen kom i stærk Bevægelse, og der blev
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dannet et Landeværn, i Spidsen for dette stod den unge
Lærer Hansen i Rise, der senere stadig gik under Navnet
„Generalen“. Over hele Øen blev anbragt Bavner paa
de højeste Punkter. Paa Marstalsiden var Bavnen an
bragt paa det højeste Punkt af Knasterbjerg. Den næste
stod ved Vejsnæs. Paa en høj Stang var anbragt en
Vippe med en Tjæretønde, der ved Hjælp af et Tov kunde
vippes i Vejret. Tjæretønden var fyldt med Tovværk og
Tjære og var let at antænde. Ved Siden fandtes en
Straahytte til Ophold for Vagten. Der var regelmæssig
Afløsning, og Tilsigelse skete gennem Sandemanden.
Langs med Stranden gik Strandvagter.
Denne Foranstaltning havde til Hensigt at varsko
Landeværnet, der var parat til hurtig Udrykning.
En Tid lang gik alt godt. Men pludselig lød det
en Aften henimod Sengetid i Marstal: „Tjæretønderne
brænder/“ Der blev et ubeskriveligt Røre i Byen. Mændene, bevæbnet med Leer, Høtyve, Bøsser, stormede frem
fra Gaderne, og Mødre løb omkring med Smaabørn paa
Armen, rædde for, at Tyskerne skulde spidde dem paa
Bajonetterne. I Præstegaarden, hvor der var fremmede,
besvimede en af Damerne og den lille Ludvig greb i sin
Befippelse fat i Ildtangen for med den at værge sig mod
Tyskerne.
Henne hos Lærer Ishøys satte man sig ogsaa i For
svarsstand. Af Børn var der op mod et Dusin, og
Moderen gav dem hver en Flaske fyldt med Aske med
Ordre til at kaste dem i Hovedet paa Tysken, om han
skulde forsøge at storme Degneboligen.
At Forvirringen var ligesaa stor paa den øvrige Del
af Øen, faar man et Indtryk af gennem følgende Episode
samme Aften i Ærøskøbing. Der blev en Skipperkone
saa altereret, at hun foreslog Pigen, at de skulde springe
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i Brønden. Men da Konen foreslog Pigen at springe
først, svarede hun beskedent: Vil Madammen ikke springe
først? Paa dette Etikettespørgsmaal strandede Forehaven
det.
I broget Mangfoldighed drog de bevæbnede Tysken
i Møde, og Modet var højt oppe. Den gamle Jeppe, der
humpede afsted med en langskaftet Fork, sagde: „Kunde
jeg komme dem saa nær, det tyske Pak, skulde jeg jage
den i dem“. Og den lille Snedker Laves Petersen havde
fyldt en Mængde Kugler i sin Bøsse, men af lutter Ivrig
hed desværre glemt at fylde Krudt i den! Det manglede
dog heller ikke paa dem, der tog Sagen fra den humo
ristiske Side, som naar Lars Bager (Glaser) foreslog at
lade Forkene blive tilbage for dermed at forke de faldne
Fjender ud af Byen, og da de kom forbi Marstal Mølle
sagde Møllerkonen, Md. Weber: Kan det gaa an, kan jeg
ogsaa være med !
Det gik dog her som med Slavekrigen i Jylland. Det
var blind Allarm. Aarsag til den hele Staahej var en
Marstaller Skipper Lauritz Hansen Fabricius, der døde
1906 i en Alder af 90 Aar. Han kom med sin Jagt
ovre fra Kielerfjorden og satte nogle Damer i Land ved
Vejsnæs. Da Strandvagten raabte dem an, blev der
svaret paa Tysk. Vagten tabte nu baade Næse og Mund
og ilede hen til nærmeste Tjæretønde med Budskab om
Fjendens Ankomst. En anden Overlevering gaar ud paa,
at Fabricius i Spøg har raabt til Strandvagten: Tysken
er efter mig! Hvilket blev taget for ramme Alvor af
Vagten og blev Anledningen til, at alle Bavnerne Øen
over faa Øjeblikke efter stod i Brand. Hvorom alt er,
det var i lange Tider mindre behageligt for Fabricius at
komme ned i Stranden til de andre Skippere, da han
risikerede nærgaaende Bemærkninger som den, der var
Aarsagen til det hele Opstyr. Det varede ikke længe,
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inden man var klar over, at det hele var ingenting.
Kontrollør Biilow sadlede sin Hest og sprængte ned til
Drejet, hvor han hurtig blev klar over Situationen. Og
snart efter var han hjemme i Marstal paa sin sveddryp
pende Hest og kunde berolige de opskræmte Gemytter.
Denne hjemlige Begivenhed betød dog kun lidet i
Sammenligning med det, som senere skulde opleves.
Den store Skare af unge Sømænd maatte naturligvis
med i Krigen. Ude ved Ærøskøbing laa Orlogsdamperen
„Hekla“ for at afhente dem. En efter en blev de raabt
op og jumbede om Bord i Barkassen. Modet var friskt.
Da Hans Bager blev raabt op og sprang om Bord med
sin Bagage, raabte han: Halløj! Dansk Mand til Liv og
Sjæl og Posen med!
I København var der ikke mindre end 62 Marstaller,
der kom om Bord i „Gefion“. Kun enkelte kom i Kristian
VIII, blandt dem var Claus Madsens Ane Sofies Søn Al
bert Boye, der var Løjtnant og Lods, og som sammen
med en anden bad Chefen om at maatte tage Komman
doen for at føre Skibet ud af Fjorden. Han sprang i
Luften med Kr. VIII.
I København var de mange marstalske Sømænd be
skæftiget med at takle „Gefion“. Derpaa gjorde man et
Togt ned i Kielerfjorden, indtil der kom Ordre at gaa til
Eckernforde.
Vi lader enkelte af de gamle Veteraner selv fortælle
om denne i Danmarks Historie saa triste Begivenhed.
Den senere Lodsformand Claus Jacob Clausen, f. i Mar
stal 1827, hvis Fader og Bedstefader tilligemed ham selv
har været Lodser i Marstal siden 1800 og de eneste
Lodser i denne By, fortæller, at han forud for Slaget
havde en Drøm, der bestyrkede ham i Troen paa, at han
vilde blive bevaret uskadt under Krigen, hvilket han og-
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saa blev. Han drømte, at han fra Møllevejen skulde ind
i Byen. Paa hver Side stod Militær, rede til at skyde.
Ordren lød: du skal gaa! Kuglerne susede forbi ham fra
begge Sider, men han blev uskadt. Han var Klyvergast
om Bord, og da de kom ind til Eckernførde, og de be
gyndte at skyde fra Batterierne paa begge Sider, saa han
Opfyldelsen af sin Drøm. Da Sejlene var skudt bort, fik
han Plads ved Kanonerne, og senere maatte han gaa i

Ved Eckernførde 5. April 1849.
Efter et gammelt Hamborger Billede.

Jollen med Trossen, da der blev gjort Forsøg paa at faa
Damperen til at slæbe dem bort. Han var ligeledes med
ved Varpningen.
Johan. Jensen Clausen, f. 1828, senere i Krydsfarten,
var i 1848 ombord i „Freya“ under Blokeringen af
Stettin, med „Gefion“ i 1849 og med Fregatten „Tetis“ i
1850. Paa „Gefion“ stod han ved Kanon Nr. 10 agter
ude, hvor Guld-Friesen var Kommandør. Den første
Kugle ramte Agterenden og tog 11 Mand. Den gik hen
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over Johans Ben og tog hans Støvlebaand bort. Næste
Kugle tog 5 Mand, Friis fik det ene Ben beskadiget, og
Johan fik et Slag af en eller anden Genstand. Han blev
saa stillet hen ved Mesanen sammen med en Styrmand
og en Soldat. Straks kom en Kugle og tog Soldaten.
Johan havde ikke Lyst til at agere saaret og blev derfor
anbragt ved Kanon 7, hvor Jørgen Clausen, Proppeskære
ren, var Kommandør. Her fik Johan nu sin Plads. Næst
kommanderende satte ham til at være Lader. Men da
hans Arme ikke kunde række saa langt, maatte han sætte
det ene Ben udenfor. I denne udsatte Stilling forblev
han uskadt, medens der indenfor faldt Mand efter Mand,
saa der aldrig var mere end 4 ved Kanonen, hvor der
skulde være 7. Ikke for intet, at han var født med „Sejrs
skjorte“!
Ved saadanne Lejligheder er der ogsaa dem, der
kan forudane, at de gaar Døden i Møde. Kristen Hansen
(Tysker) følte sig overbevist om, at han vilde blive skudt
i Krigen og var altid i meget nedtrykt Stemning. Da
de sejlede ind i Eckernførdefjord, sagde han til sin Kam
merat: „Nu er Tiden, vi skal skydes!“ Han blev ogsaa
skudt. Johan havde lovet ham at bringe hans Tøj med
hjem. Og efter at Kampen var ophørt, vadede han om
i Sand og Blod paa Dækket for at søge Kristen Tysker.
Det lykkedes ham dog ikke at finde ham blandt den store
Mængde døde.
Peter Hansen Bager, der senere rejste til Amerika,
blev under Slaget hejset ned i en Baadsmandsstol paa
Skibssiden for med Blyplader at dække de beskadigede
Steder. Han blev imidlertid glemt og maatte sidde i
lang Tid i Vandspejlet med Benene i Vand. Han raabte,
men ingen hørte, kun Kuglerne susede omkring ham. Tilsidst lykkedes det ham at komme op, men han var da saa
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medtaget, at han efter Kampen kom paa Hospitalet i
Eckernførde.
Da „Kristian VIII“ ved halv ni Tiden om Aftenen
sprang i Luften, var der ingen om Bord paa „Gefion“,
der hørte det, saa døve var de blevet af Kanontordenen.
Hjemme i Marstal var man i yderste Spænding hin
Skærtorsdag d. 5. April. Fra om Morgenen hørte man
Kanontordenen og især, mens Folk sad i Kirken, blev
den saa stærk, at Jorden rystede. Pastor Rasmussen var
dybt bevæget, da han stod paa Prædikestolen, og alle
var opfyldt af Uro og bange Anelser. Efter Middag
standsede Kanontordenen, men om Aftenen kom et Drøn
saa vældigt, at man aldrig havde hørt Mage dertil. Man
vidste vel ikke, hvad det betød, men bange Anelser op
fyldte Hjerterne, og der var mange, der ingen Søvn fik
i Øjnene den Nat.
Næste Dag kom der Rygter om, hvad der var sket.
Og mange Forældre, Hustruer og Søskende vred deres
Hænder i Angst for, hvad der var hændt de mange unge
Sømænd. Man kunde ikke blive inde i Husene, men gik
op og ned ad Gaderne under dæmpede Samtaler. De
ældre Sømænd søgte at berolige Stemningen og mente,
at det var en Umulighed, at et Linieskib kunde bukke
under for et Landbatteri, nogle glatte Lag maatte være
tilstrækkelige til at knuse Skanser, Kanoner og Mandskab,
et Linieskib var aldeles uindtageligt for Landkrabber o.
s. fr.
Men eftersom Dagen skred, antog Rygterne fast
Form, og tilsidst kom Budskab om Ulykken i hele deres
Omfang. Paa „Gefion“ maatte 7 døde og 7 saarede
skrives paa Marstals Regning.
Ingen om Bord paa de danske Skibe havde tænkt sig,
at der var nogen Fare ved at gaa ind i Eckernførde
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Fjord, og at Affæren skulde have faaet et saa sørgeligt
Udfald. Da Batterierne begyndte at skyde, sagde Løjt
nant Mikkelsen, om Bord i „Gefion“: ,Ja, I begynder, men
vi ender!“
Efter at Kampen var til Ende, kom der i den tidlige
Morgenstund Baade fra Land for at føre de tiloversblevne
Besætninger i Land som Fanger. De blev foreløbig an
bragt i en Skole, men maatte derefter Langfredag, ud
mattet og overanstrengt, marschere 4 Mil til Rendsborg,
hvor de ankom ved Aftenstid og blev ført ind i den katolske
Marie-Kirke, hvis Gulv var bedækket med Halm. Her
var de i Fangenskab til hen i Juli Maaned. De blev
godt modtaget, idet Byens Damer allerede første Aften
bragte dem varmt 01 og Kiks. De drev Tiden hen paa
forskellig Maade, de spillede Komedie, spillede Kort, uden
at agte paa Stedets Hellighed. Kirken blev aldeles mole
steret, og da Fangerne drog bort, tog de sig den Frihed
at tage en lille Erindring med om Fangenskabet. Saadanne Erindringer opbevares endnu i Marstal som udskaarne Smaafigurer fra Alter eller Prædikestol. Gennem
de vagthavende Officerer fik de slesvigske Fanger Tilbud
om at tjene i Oprørshæren mod høj Løn, men til Ære
for det danske Sindelag var der ikke en eneste, som gik
ind herpaa.
Af Frygt for de Danske — efter Slaget ved Frede
ricia — førtes Fangerne Syd paa i Juli Maaned, hvor de
indkvarteredes i et Pakhus i Gliickstadt indtil 11. August.
Her morede de sig med at lave smaa Skibe, som de satte
ud paa en Dam, og Skibene var naturligvis alle forsynet
med Dannebrog, skønt det var en Torn i Øjet paa de
tysksindede. Fæstningskommandanten, der havde hørt om
Fangernes Teater i Rendsborg, fik foranstaltet en Op-
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førelse i en Teatersal i Gluckstadt, hvori Kristen Spille
mand fra Marstal deltog med sin Fiol.
Efter 3 Ugers Forløb slog Befrielsens Time. Under
Eskorte blev Fangerne ført Nord paa. Over Smedeby
kom de til Graasten og Broager. I Graasten opholdt de
sig i 3 Dage og blev forplejet paa det bedste fra Slottet.
I Broager Kirke overnattede de. Da der ikke var Plads
at ligge mellem Stolene, tog den tyske Officer en Økse
og huggede Ryggen af en Stol. I faa Øjeblikke var
Kirken ryddet for Stole og forvandlet til en Sovesal, be
dækket med Halm. Ved Dybbøl indskibedes de i „Slesvig“
og førtes til København, hvor de permitteredes.
Glæden var stor, da Heltene kom hjem til Marstal,
Der var bygget Æresporte, og der blev holdt Fest i
Skolen. Ublandet var Glæden dog ikke, der var dem,
der ikke kom hjem, og der var dem, som kom hjem som
Invalider. Blandt de sidste var der en med et Træben,
det var Stenhoff, der senere blev Bager i sin Fødeby.

Til Minderne fra Treaarskrigen hører ogsaa de rus
siske Krigsskibe, der en Tid lang i Foraaret 1849 laa
udenfor Halen. Fh. Skipper H. Simonsen, der den Gang
var Dreng og senere deltog i Krigen 1864, fortæller om
den livlige Forbindelse mellem Marstal Drengene og de
russiske Skibe, der bl. a. resulterede i, at Drengene lærte
adskillige russiske Ord, som de aldrig siden glemte. Fra
Brøndene i Marstal hentedes Vand om Bord, og de rus
siske Officerer var ofte i Land og besøgte Byens Bor
gere.
En russisk Soldat, der blev dræbt af en Officer,
blev begravet ude paa Halen, og at han, der ikke var
begravet i kristen Jord, og over hvem Præsten ikke havde
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„læst i Hatten“, maatte gaa igen, kan man tænke sig.
Om Natten kunde man se hans Genfærd svæve ude over
Halen.

I det bevægede Aar 1848 er der ingen Mand
hjemme paa Ærø, hvis Navn er omgivet af saadan For
tjeneste af den nationale Sag som Pastor Rasmussen i
Marstal. Uagtet Sorgens tunge Tryk hvilede over Mar
stal Præstegaard paa Grund af, at Præstens Hustru nylig
var død, arbejdede den nidkære Præst ufortrøden ved
Tale og Skrift for at tjene Danmarks retfærdige Sag.
Selv om Modstanderne beskyldte ham for at lave
Storm i et Glas Vand, og selv om det maa indrømmes,
at der kun var faa paa Ærø, der selv i det skjulte hæl
dede til Slesvig-Holstenismen, blev det dog Pastor Ras
mussens store Fortjeneste at faa Befolkningens slumrende
Fædrelandskærlighed vakt til Live og faa mange rystet ud
af deres tidligere Ligegyldighed. Ogsaa Ærøboen var
i de Tider paavirket af Slesvig-Holstenernes Tale om at
værne „vore dyrebareste Rettigheder“ og var af den
Grund bange for at komme ind under Kongeriget.
Allerede i 1846 traadte han kraftigt op imod Øens
Stænderdeputerede Klestrup i Ærøskøbing og forhindrede
dennes Genvalg, hvortil der ogsaa var al god Grund, og
som kun altfor vel vidner om, hvor lidet agtpaagivende
man var paa Ærø i de Tider. Klestrup havde ganske
stillet sig paa Slesvig-Holstenernes Side og ladet sig hen
rive til at kalde de danske „fremmede og Naboer“ samt
været med at andrage paa Slesvigs Indlemmelse i Tysk
land.
I 1848 blev Rasmussen Lederen af de rene danske
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Bevægelser overfor alle dem, der i Drømme om Slesvigs
Rettigheder, om end ubevidst, arbejdede Haand i Haand
med Slesvig-Holstenerne.
Hvad Embedsstanden angaar, var ganske naturligt

Pastor Rasmussen.

Præstestanden dansksindet; dog var det saadan, at Bi
skoppen over Als og Ærø ikke fandt det danske Sprog
værdigt at tales i hans Familiekreds og skriftlig udtalte
det som en Ros at staa udenfor Partierne. Hvad der
imod de tyskdannede Jurister angik, var det kun at vente,
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at de mere eller mindre nærede Sympatier for SlesvigHolstenismen.
Ved Tronskiftet i 1848 underskreves en Adresse i
Marstal Sogn til Kong Frederik VII, hvori udtales det
bestemte Ønske om som hidtil at forblive ved Danmark
fremfor at komme under det tyske Forbund. Denne
Adresse blev af to agtbare Mænd overleveret Landfogden
Dr. jur. v. Steemann i Ærøskøbing, der nægtede at videre
sende den, hvorfor den ad anden Vej maatte naa sit
Maal.
Efterretningen om Oprøret i Rendsborg fremkaldte et
almindeligt Folkemøde, midt paa Øen, i Tranderup 27.
Marts.
Alle Klasser af Befolkningen havde givet talrigt Møde,
og da der intet Lokale fandtes, som kunde rumme den
store Skare, maatte Forsamlingen til Trods for Aarstiden
holdes under aaben Himmel. Pastor Husum indledede med
at oplæse de nylig med Posten komne kongelige Tilsagn
og Bestemmelser i Hilsenen til Københavns Borgere og
Svaret til den slesvig-holstenske Deputation. Dette vakte
den største Begejstring hos Forsamlingen og gav sig
Udtryk i jublende Hurra for Kongen. Følgende Øjeblik
kets Indskydelse og i Traad med Situationens Alvor op
fordrede nu Indlederen og Dirigenten Øens første Em
bedsmand Landfoged Steemann, der var til Stede, til aabent
at erklære sig for Forsamlingen. Med dyb Bevægelse
besteg Landfogden Talerstolen og afgav en Erklæring,
der gik ud paa, at omend maaske hans personlige Følel
ser ikke ialt stemmede med Forsamlingens, saa forsikrede
han dog højtidelig at ville bevare Troskab imod Kongen
og Ærøboerne, og at han vilde nedlægge sit Embede i
Kongens Haand, førend han i noget Stykke skulde svigte
denne sin Troskab. Ligeledes paa Opfordring afgav
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Amtsforvalter v. Eggers, Tolforvalter Kaptejn de la Porte
og Toldkontrollør v. Biilow Erklæringer, der var aldeles
tilfredsstillende.
Derefter gik man over til at forhandle følgende af
Indbyderne forud affattede Erklæringer:
1. Med afgjort og ubetinget Modstand vil vi afvise
enhver Bestræbelse, som sigter til Hertugdømmet Slesvigs Indlemmelse i det tyske Forbund.
2. Vi ønsker ikke, at Slesvig bliver inkorporeret i
Danmark; men med oprigtig Kærlighed til det danske
Broderfolk vil vi i Forening med dette ofre Liv og Gods
for at bevare Slesvigs nedarvede, selvstændige, men uad
skillelige Forbindelse med den danske Stat.
3. Med Danmark vil vi staa og falde! Under Danne
brog vil vi samle os med det Løsen: For Gud og Fædre
landet!
Disse Erklæringer blev enstemmig vedtagne og under
almindelig Begejstring og Afsyngelse af Fædrelandssange
sluttede Mødet.
Efter Forsamlingen i Tranderup fulgte en Botgerlorsamling i Ærøskøbing, baaret af samme Kærlighed og
Troskab til Konge og Fædreland. Pastor Rasmussen.
Marstal, holdt en kraftfuld opmuntrende Tale, hvori han
søgte at gøre det indlysende, at Folk selv maa handle,
naar Øvrigheden tier. Forsamlingen var dybt rystet over
hans Ord, og en Komite paa 6 Borgere blev nedsat med
det Hverv nøje at se til, at Slesvig-Holstenerne ikke skulde
overliste. En Borgervæbning blev oprettet.
Det samme skete efterhaanden i Øens øvrige Sogne.
I Marstal havde man allerede væbnet sig med alle Slags
Vaaben.
Øens Fysikus, Dr. Niese i Ærøskøbing, var en er
klæret Slesvig-Holstener og var flygtet allerede ved Op-
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rørets Begyndelse, da han ikke vilde afgive den Erklæ
ring, som blev affordret ham. Senere træffer vi ham
som Læge ved Oprørshæren. Assessor J. E. A. Car
stens, der ikke var mødt i Tranderup, og som aldrig
havde vist synderlig Iver for den danske Sag, var f. T.
bortrejst.
Den 26. April i Marstal gav Anledning til Avis
skriveri og haarde Domme. 26. April kom kongelig
Ordre til Landfogden om ufortøvet at sende alle store
Baade og Fartøjer fra Ærø, der kunde være tjenlige til
at føre Tropper over Bæltet, til Snoghøj eller Fredericia.
Efter Landfogdens Anmodning ankom Assessor Carstens
samme Dags Eftermiddag til Marstal for at udtage Trans
portfartøjer. Samtlige hjemmeværende Søfolk sammen
kaldtes i Skolen, hvor den kgl. Ordre blev oplæst. Da
ingen meldte sig frivilligt, blev langtom længe 18 Trans
portskibe udtaget, men ingen af dem havde tiltraadt Rej
sen, da der op paa Formiddagen d. 27. April kom Kon
traordre.
En saadan Sendrægtighed fik naturligvis en Mand
med Pastor Rasmussens Gemyt til at fare i Harnisk, idet
han lagde Skylden, og sikkert ikke uden Grund, paa Em
bedsmanden, der helt havde ladet det mangle paa Forsøg
paa at opildne Sømændene til Patriotisme og Fædrelands
kærlighed og bibringe dem Forstaaelse af Øjeblikkets
Alvor.
Dog var Offervilligheden langt fra ringe paa Ærø i
de Dage, naar den blot blev sat i Gang og ledet paa
rette Maade. Det var Præster og andre Borgere, der
gik i Spidsen, fra Øvrighedens Side vistes kun Tavshed
og Uvirksomhed. Unge Piger i Marstal foranstaltede et
Udsalg i Frederiksskolen, der indbragte 150 Rdl. til de
15
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faldnes efterladte og en Skillingsubskription sattes i Gang
over hele Øen.
Juli Maaned blev en Adressernes Tid. Pastor Ras
mussen affattede den saakaldte Marstalleradresse til Kongen.
Denne gik ud paa at anmode om, at Ærø maatte blive
fuldstændig dansk. Marstallerne paaberaabte sig, at de i
1731 imod deres Vilje var blevet dansk Lov berøvet, og
androg nu om, „at Hs. Majestæt allern. vilde foranstalte,
at der dannes en Forsamling af Mænd, frit valgt af og
iblandt Øens Indvaanere med Udelukkelse af tyskfødte og
tyskdannede, til hvilke vi under de nuværende Forhold
ingen ubetinget Tillid kunne have, for at denne Forsam
ling, ledet af en juridisk dansk Embedsmand, kunde tage
under Overvejelse, hvorledes dansk Lov og Ret, dansk
Kommunalforvaltning, danske Forligskommissioner, snarest
ske kunde, blive at indføre her paa Landet, uden at
krænke de enkeltes lovlige Rettigheder, som disse for
denne godtgøre at være i Besiddelse af, i Samklang med
de Ønsker vi paa fælles Vegne tillade os allerunderdanigst
at tilføje“ — — —
Denne Adresse fik ca. 400 Underskrifter i Marstal
og Rise Sogne foruden en Del Underskrifter fra Tranderup
og Ærøskøbing. Derimod fik den ingen Tilslutning Vest
paa Øen, idet Provst Christensen i Bregninge i en Hast
fik en anden Adresse sat i Gang, der Fik 287 Underskrif
ter af Beboere i Bregninge, Søby, Tranderup og Rise
Sogne. Aarsagen til Provst Christensens Opposition
mod Marstalleradressen, som han var anmodet om at til
træde, var antagelig den, at han, der ellers blev anset
for at være en god dansk Mand, har frygtet For, at Ind
førelse af dansk Retsforfatning vilde blive ensbetydende
med en Deling af Hertugdømmet Slesvig.
Bregningeadressen nøjedes derfor med at bevidne urokke-
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lig Hengivenhed for Kongen, „med hjertelig Tak til ham,
der navnlig ved den os under 24. Marts tilsagte og ved
Proklamation af 27. s. M. stadfæstede fri Forfatning, har
skænket os saa meget, at alt, hvad vi som Statsborgere
have at bede om, deraf vil udvikle sig.ft Adressen slut
tede med Ønsket om at naa det af Konge og Folk lige
ufravigeligt tilsigtede Maal: „Danmark indtil Ejderen!“
Endelig kom endnu en Ærøskøbingadresse, der pro
testerede imod Indlemmelse i det tyske Forbund.
Disse 3 Adresser blev under et besvaret af Ministe
ren for Hertugdømmerne, Grev Knuth, under 3. August:
„Ærøs tro Befolkning har i tre Adresser — en fra
Staden Ærøskøbing, en fra den nordlige Del af Øen,
indsendt gennem Provst Christensen, og en fra Flækken
Marstal, indsendt gennem Pastor Rasmussen — bevidnet
for Hs. Maj. Kongen, og den sidste tillige for Allerhøjstsammes Statsraad, sit fædrelandske Sindelag. Underteg
nede, hvem Bestyrelsen af Hertugdømmernes Anliggender
nu for Tiden er betroet, har faaet det ham behagelige,
hans Hjerte kære Hverv, at tilkendegive alle Ærøboerne
Hs. kgl. Majestæts og hans Regerings særdeles Tilfreds
stillelse, ikke alene over disse, men ogsaa de ved flere
tidligere Lejligheder givne Beviser paa undersaatlig Hen
givenhed og Troskab, saavelsom over Opofrelser, som
Ærøboerne har gjort for Fædrelandets hellige Sag. Disse
paaskønnes desto højere under den nu førte Borgerkrigs
sørgelige Begivenheder, jo dybere Kongens Hjerte er
blevet saaret ved de ikke faa Eksempler paa Utroskab
og Frafald. De brave Ærøboer kunne være forvissede
om, at Kongen og Allerhøjstsammes Regering med for
trinlig Omhu vil sørge for alt, hvad der kan være til
deres Gavn og Lykke. Øen skal i Forening med hele
den danske Stat deltage i Udviklingen af ny og forbe15*
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drende, paa Folkefrihed byggede Indretninger og Foran
staltninger, hvortil Begyndelsen allerede er sket ved det
for Øen bestemte Raad, der skal vælges af Folkets Midte,
og gennem hvilket Kongen kan blive bekendt med Ind
byggernes Tanker og Ønsker.
Naar Krigen er endt, og alt endelig kan ordnes,
skulle ogsaa Ærøs, ligesom hele Slesvigs Forhold, vorde
Genstand for den omhyggeligste Overvejelse. Det skal,
med de nødvendige Hensyn til dets særegne Tarv, vorde
knyttet saa nøje som muligt til Kongeriget, hvortil især
Ærø efter sin Beliggenhed og Historie hører. Jeg kan
forsikre de gæve Ærøboer, at Kongen aldrig vil lade
Ærø skilles fra Danmark, langt mindre lade det indlemme
i det tyske Forbund.
Den Krig, som Danmark nu nødsages til at føre for
at værne om sin ældgamle Selvstændighed, medfører
meget Trykkende og mange Besværligheder, men har
ikke lidet Opløftende, idet vi har lært at kende vore
Kræfter og hidtil med Ære har kæmpet mod Overmag
ten. Ogsaa et lidet Folk kan udrette meget ved Sam
drægtighed; Gud er stærk i den svage! Lader os frem
deles stole paa ham!“
Dette Svar vakte stor 777/'redshed paa Ærø. Og et Bevis
paa, at Regeringen havde været særlig tilfreds med Mar
stalleradressen, saa man deri, at Øens ældste Sandemand
Christen Christensen i Kragnæs, efter 44 Aars tro Tjeneste,
blev benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, en
Udmærkelse, som ingen Bonde paa Øen hidtil havde
modtaget.
D. 7. September fandt Valg til Øens Distriktsraad
Sted i Ærøskøbing. Valgkommissionen bestod af Land
fogden, Provsten og den dansksindede Stænderdeputerede
C. H. Brandt i Ærøskøbing. Særlig talrig var Tilslut-
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ningen fra Marstal. Landfogden ledede Valghandlingen.
Til Medlemmer af Øraadet valgtes: Boelsmand F. S.
Møller i Oldau, Pastor Rasmussen, Marstal, Parcellist
Henning Nissen, Søby, Møller Peder Hansen i Borgnæs og
Skibsreder og Dbmd. R. M. Rasmussen, Marstal.
Valget var udelukkende dansk, og af de valgte ansaas mindst de 2 for at være ligesaa danske som Pastor
Rasmussen.
Marstallerpræsten havde som sædvanlig været fremme
i forreste Række, hvorfor Stemningen delte sig særlig for
og imod ham. Selv om han selv mente at blive mod
arbejdet af en skjult Slesvig-Holsteinisme, skønner vi ikke
rettere, end at Modpartens fornemste Grunde bestod i,
at man frygtede for, at de særlig slesvigske Interesser
ikke tilstrækkelig vilde blive varetaget af ham. Da Ras
mussens Valg blev bekendt, foranstaltede Modstanderne
en Pibekoncert. Efter endt Forretning udbad Pastor R.
sig Ordet og udtalte: Vi ønsker Fred for Landet, Enig
hed i Landet og Kærlighed til Kongen, saa langt som
Landets Grænser gaar! Og i det Haab, at det nyvalgte
Raads Medlemmer, ihvo de end er, vil virke kraftig til
dette Maal, og i den Vished, at mange i denne Forsam
ling deler dette Ønske med mig, udbringer jeg et Leve
for Danmark!
Endnu en Adresse blev indgivet fra Ærø i 1848.
Det var til Rigsforsamlingen 19. Oktober; den havde 580
Underskrifter og lød saaledes:
„Medens de Udvalgte af vore Brødre i Kongeriget
samle sig for i Overensstemmelse med Kongens Raad at
lægge Grundstenen for Danmarks Fremtid, men Tidernes
Trængsel hindre de tro Danske i Slesvig i at tage Del i
dette betydningsfulde og følgerige Værk, føler underteg
nede paa Ærø boende danske Mænd, i den Forudsætning,
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at Rigets Omfang først og fornemmeligen maa fastsæt
tes og sikres mod Overlast i Nutid og Fremtid, en Trang
til at udtale, hvad vi tro, rører sig her i alles Hjerter:
Vi er beredte til ethvert Offer for at træde i uopløselig
organisk Forbindelse med det danske Kongerige, og hol
des ude fra enhver Indflydelse fra Tysklands Side; og
skulde efter Herrens Raad omsider ikkun Magt sætte
Grænser for Magten, da ere vi rede til at række Haand
og Pung til Forsvaret for Danmarks Ret, og ligesom
vore Brødre i Kongeriget at deltage i Krigens Byrder
overhovedet og Almen væbningen i Særdeleshed. “
Paa det Eksemplar, der cirkulerede i Skovby og
Leby var paategnet følgende Reservation: Forsaavidt ingen
anden Betydning lægges i de ovenanførte Ord: „at træde
i uopløselig organisk Forbindelse med det danske Konge
rige“ end den, der kan forenes med den af os i afvigte
Juli Maaned til Hs. Maj. Kongen indgivne Adresse, til
træde undertegnede foranstaaende.“
Derimod var der paa den Adresse, der cirkulerede i
Marstal, tilføjet, at vel var mange Familiefædre for Øje
blikket fraværende, men at Stemningen i Sognet uforan
dret var den samme, nemlig Ønsket om fuldstændig For
ening med Danmark.
Som det vil ses, var Marstallerne mest danske. Pastor
Rasmussens Parti indtog fra først af det klare Stand
punkt: Indlemmelse i Danmark, dansk Lov og Ret, danske
Embedsmænd o. s. v. i Modsætning til dem, der holdt
paa det gamle: Slesvig som Slesvig, tysk Lov og Ret,
tyskdannede Embedsmænd o. s. v. I Kampens Hede
kunde det ikke undgaas, at det kom til Personligheder,
men sikkert har dette Parti haft stor Betydning til Opvæk
kelse og Bestyrkelse af den danske Nationalfølelse paa Ærø
i 1848 og til Tilbagetrængelse af den ulmende Slesvig-
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Holsteinisme. Derfor blev ej heller Oprørersfanen hejst
paa Ærø, ikke heller traadte Slesvig-Holstenerne frem som
Parti. Ja, ikke en Stemme vovede at opløfte sig paa
Øen til Forsvar for denne Sag.

7. Graastensnorets Udtørring 1856.
Hvad udad tabtes, skal indad vindes, blev Hedesagens
Valgsprog efter den sidste ulykkelige Krig. Allerede tid
ligere gik man i Gang med at vinde nyt Land i Marstal
Sogn. Den Mand, der undfangede Tanken og med stor
Energi gennemførte Planen, var Sognelæge E. Biering i
Marstal.
D. 29. Januar 1855 fik Biering sin Ansøgning be
vilget af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig. Denne
gik ud paa at maatte inddæmme den søndre Del af Bugten
mellem Marstal og Rise Sogne ved en Dæmning fra Kragnæs Jorder tæt Norden for Færgestedet over eller langs
med den der beliggende Holm indtil Lille Rise Grund.
For det indvundne Land blev der tilstaaet ham Frihed for
alle kongelige Skatter og Afgifter i 20 Aar.
Dette paa Betingelse af, at Biering forpligtede sig
til
1) at opføre en Dæmning til en Højde af 6 Fod med
21/» Fods Dossering pr. Fod udad og til en Bredde af
20 Fod foroven,
2) at tilstede, at denne Dæmning afbenyttedes som
offentlig Vej uden Godtgørelse,
3) at holde enhver skadesløs, som maatte tilkomme
Erstatning for lidt Tab ved Havets Inddæmning og Ud
tørring.
14. Juli s. A. fik Dr. Biering Tilladelse til i et
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Tidsrum af 30 Aar at oppebære Passagepenge af dem,
som benyttede Dæmningen, idet der fastsattes Takst for
gaaende, ridende, Vognfærdsel og Kreaturtransport.
I Foraaret 1856 toges med Kraft Fat paa Inddæmnin-

Dr. E. Biering

gen. Det viste sig, at Dæmningen, for at hindre Havets
Indtrængen, maatte opføres til en Højde af 8 Fod.
Som Kørevej kom Dæmningen heller ikke til at spille
nogen Rolle, kun som Fodsti. Ej heller fik en projekteret
Kørevej tværs over det inddæmmede Nor nogen praktisk
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Betydning. Imod Forventning viste det sig, at ingen
havde Interesse i en Kørevej over Noret.
Dr. Biering havde dog adskillige Bryderier som
Følge heraf. Ogsaa med de tilgrænsende Lodsejere kom
han ind i Vanskeligheder, da Flyvesand fra det udtørrede
Areal førtes ind over de side og sumpige Jorder, af
hvilken Grund de sagsøgte Lægen.
Et Areal af 7—800 Tdr. Land med en Bekostning
af 22000 Rdl. var indvundet, Jord af forskellig Bonitet.
Biering bar lykkelig sit Anlæg over Pengekrisen
1857. Det samme var Tilfældet med Stormfloden 1872.
I Aaret 1869 var Anlæget gaaet over til et Interessent
skab. Stormfloden gennembrød og ødelagde Dæmningen,
der derefter blev opført til en Højde af 10 Fod.
Det var et modigt Foretagende for en enkelt Mand
at give sig i Lag med, og selv om Drivfjederen var egen
Interesse, var det dog et i høj Grad almennyttigt Værk,
som Efterkommerne i begge Sogne nu høster Fordel af.
Ogsaa af den Grund maa Bierings Navn nævnes blandt
dem, der blev Marstal Sogns Fædre.
I „Ugeskrift for Landmænd“ har Dr. Biering givet
en interessant Beskrivelse af Norets Tørlægning.
Han gør her opmærksom paa den Kendsgerning, at
Vandstanden i mange af vore Fjorde og Bugter aftager
mere og mere, idet de opfyldes af Grunde, samt at Lav
ninger og Dalstrøg, der nu danner dyrkede Marker og
Enge, tidligere har været Hav. Hvilket er en Følge af
Vandets Virksomhed. I Havet føres løsrevne Havplanter og
andre organiske Rester omkring af Vinde og Strømninger og
afsættes i Indskæringerne, hvor Havet er mere i Ro. De
kalkagtige Dele af Skaldyr, som har levet i Havet, op
hobes ligeledes og danner tykke Lag. Hertil kommer, at
Vandet fra Landjorden strømmer til Havet og medfører
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organiske Rester, som bundfældes der. I Aarhundreders
Løb er saaledes fremkommet udstrakte Aflejringer, de
saakaldte Alluvialdannelser, hvortil Bunden i vore Ind
dæmningsanlæg hører.
Jo gunstigere en Bugt ligger for Afsætninger fra
Havet, og jo mere den er omgivet af Højdedrag, der med
fører rigeligt og kraftigt Vandtilløb, des hurtigere vil
Processen foregaa.
Langs Omkredsen afsætter Bølgegangen Rullesten
nærmest Kysten og Sand længere ude. I større Afstand
fra Strandbredden, hvor Bølgegangen ikke naar Bunden,
afsættes de lettere organiske Bestanddele. Her findes
derfor Dyndbund, bestaaende af forandrede Havplanter,
hensmuldrede Skaller og andre dyriske Rester samt Land
planter.
Naar en Bugt afdæmmes, spærres for Tilførslen fra
Havet, og Tilløbet fra Land afledes. Endelig fjærnes ved
Kraftanvendelse det tiloversblevne Vand. Da Graasten
Nor var udtørret, var Bunden meget saltholdig. I Efteraaret 1858 var Noret ved Hjælp af Møllen og paa Grund
af de forudgaaende tørre Aar udtørret indtil en Sø paa
omtrent 50 Tdr. Land. Vandet var endnu salt, ja endog
mere salt end oprindelig paa Grund af Fordampning. Af
den Grund lod man Tilløbsvandet fra Omkredsen flyde
til, hvorved Vandet i Noret blev aldeles fersk.
Den første Vegetation paa den saltholdige Bund var
Salturten (Salicornia herbacea), der straks fremkom i for
bavsende Mængde. Denne Plante havde kun Betydning
for Jordbundens Omdannelse. Dernæst kom en Vegeta
tion bestaaende af Strandgaasefod, vingefrøet Hindeknæ
og Strandaster, der dannede Gennemgangsleddet for Græs
vækst. Efterhaanden som Saltholdigheden ophørte, frem
kom som første Græsart: Sødgræsset (Glyceria distans).
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Ogsaa Sødgræsset var kun en Overgangsform for
de første blivende Græsarter som Hvene og Svingel. Ude
i Søens dyndede Bund voksede Kogleaks og Dunhammere.
Hvorledes gik det med Fiskebestanden? Straks efter
Inddæmningen døde alle Torsk og Hornfisk. Flyndere
fangedes et Par Aar. Derimod holdt Aalene sig godt. De
fangedes til Tider i stor Mængde mellem Kl. 9—12 om
Aftenen paa Møllens Træmmeværk.
Medens Dyndbunden var frugtbar og plantenærende,
trængte den golde Sandbund til særlig Opmærksomhed.
Her var Dr. Biering straks opmærksom paa Tilløbsvan
dets Betydning. Ved tidligere Indæmningsanlæg havde
man ledet Tilløbet fra Land enten ud i Havet eller umid
delbart ud i Søen. I Grønnæs Nor kom det ved Hjælp
af Kanaler til at overrisle Sandstrækningen, hvorved de
saa haardt tiltrængte plantenærende Stoffer aflejredes paa
Sandet.
— Det er nu et herligt Syn hver Sommer at se
Høstak ved Høstak udover det inddæmmede Areal.
Adskilligt tyder paa, at Noret engang i Fortiden har
været Fastland, et Dalstrøg mellem de høje Rise Bakker
og Marstal Sogn og har været bevokset med Egeskov.
I den Retning peger den Tørvejord og de ikke ubetyde
lige Trærester, som er fundet i Noret.
Derefter maa Højvande have skaaret en Strøm gen
nem Dalen og gjort den til et bredt Stræde. Ved Forsanding maa dernæst den V* Mil lange Sandrevle, det
saakaldte Drej, være opstaaet. Saaledes fremkom det SA
Mil lange Graastensnor, over hvilket der 1774 blev etab
leret et Færgeløb mellem Kragnæs og Grønnæs.
Naturforholdene maatte ganske naturligt opfordre til
Inddæmning. Paa det smalleste Sted i Bugten, der hvor
Holmen Billeø, nordre og søndre Kragnæs Holme ligger,
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blev Dæmningen, som meddelt, bygget i Aaret 1856.
Den fører hen over det 400 Alen brede Grønnæs Gab,
derpaa hen over den nordlige Del af søndre Kragnæs
Holm og tilsidst over det 300 Alen brede østlige Løb.

8, Krigen 1864.
Den ulykkelige Krig i 1864, der førte til Sønder
lemmelse af det danske Monarki, bragte den Lykke for
Øen Ærø, at den blev udskilt fra Hertugdømmet Slesvig
og sammenknyttet med Moderlandet.
Foruden Landsoldater afgav Marstal Sogn ikke min
dre end 200 Sømænd til Fædrelandets Forsvar. Stem
ningen var trykket. Umiddelbart forud var det nedslaaende Budskab om Dannevirkes Rømning kommet.
Søndag den 13. Februar afsejlede vore Sømænd fra Mar
stal under bevæget Afsked med Slægt og Venner. Re
geringens Damper sejlede dem til Korsør, hvorfra de
med Tog førtes til København for at melde sig til Krigs
tjeneste.
Vor sidste Krig var først og fremmest en Landkrig.
som Søkrig fik den saa godt som ingen Betydning. I
saa Henseende er det betegnende, at alle 200 Sømænd
kom hjem igen, end ikke én var blevet saaret.
Ved Krigens Begyndelse udsendtes to Eskadrer. Den
ene havde til Opgave at bevogte Kysten af Hertugdøm
merne og støtte Hærens Operationer. Den anden skulde
blokere Tysklands Nordkyst og hindre de tyske Krigs
skibe i at løbe ud. En Del af denne kom 17. Marts
under Rygen i Kamp med den preussiske Flaade, der fra
Swinemiinde gjorde Forsøg paa at bryde Blokaden. Efter
en kort Kamp dreves Preusserne tilbage med betydeligt
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Tab. I Nordsøen nøjedes vi i Begyndelsen med at ud
sende enkelte Skibe for at opbringe Tyskernes Koffardimænd. Men da der kom Rygter om, at Østerrigerne vilde
sende en Flaade herop, dannedes en Nordsøeskadre under
E. Suenson, der en Tid blokerede Elben og opbragte en
Del Handelsskibe. Endelig kom det den 9. Maj til det
sejrrige Søslag ved Helgoland, et af de faa Lysglimt i
denne Krig. Fra dansk Side kæmpedes om Bord i Fre
gatterne „Niels Juel“ og „Jylland“ og Korvetten „Heimdal“ med de østerrigske Fregatter „Schwarzenberg“ og
„Radetzsky“, ledsaget af 3 preussiske Kanonbaade. Kam
pen endte med, at „Schwarzenberg“ blev skudt i Brand,
og den fjendtlige Flaade maatte søge ind paa neutral
Grund under Helgoland, der den Gang var engelsk Be
siddelse.
Marstalske Sømænd deltog baade ved Helgoland og
i Kampen d. 17. Marts, dog var dette forholdsvis faa,
idet de allerfleste var om Bord i Fregatten „Tordenskjold“,
der havde Ord for at sejle langsomt og derfor vanskeligt
kunde vinde med.
Af Landsoldater var der to, der satte Livet til for
Fædrelandet. Den ene var Hans Andersen Hansen, der
var fra Rise, men gift med Frederik Post’ Datter Ingergine Carlsen. Han blev saaret i højre Arm i Dybbøl
Skanse Nr. 5, ført til Lasaret i Kronborg, hvor han efter
Amputation døde 7. Maj.
Den anden var Peder Clausen Olsen, Søn af Gæst
giver Ole Clausen Olsen i Marstal, et begavet ungt Men
neske, Forældrenes eneste Barn. Han var gaaet som
frivillig med i Krigen af Kærlighed til Fædrelandet, mod
Forældrenes Ønske. 18. April blev han saaret ved
Dybbøl, døde 2. Maj og blev begravet paa Broager Kirkegaard.
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Til Ærø kom ingen Fjender i 1864 ligesaa lidt som
i Treaarskrigen. I Juli Maaned, Dagen før Vaabenhvilens
Udløb, indberettede Feltpolitiet, at Fjenden tilsigtede at
gaa over paa Ærø om Formiddagen den følgende Dag.
Som Følge heraf blev der om Natten kastet en Styrke
paa 6—700 Mand i Land paa Ærø. Det var derfor med
Forfærdelse Ærøboerne vaagnede om Morgenen, men
stor var Glæden, da Tyskerne udeblev, og Vaabenhvilen
indtraadte.
Der herskede det bedste Forhold mellem Marstallerne
og de danske Soldater den korte Tid, de var her. Der
blev sørget saa godt for deres Forplejning i enhver Ret
ning, at Soldaterne erklærede, at de aldrig havde haft det
saa godt som paa Ærø. Ved Sandemand Ph. H. Chri
stiansens og Købmand Aug. Bays Foranstaltning blev der
afholdt en Afskedsfest for Jenserne d. 29. Juli i Gæst
giver Bays Lokale, der var festligt dekoreret. Soldaterne
blev beværtet med Skinke, Kaal og Kage samt godt 01.
Der herskede den skønneste Orden.
Og da Soldaterne afrejste, mødte om Morgenen
Landsognets Hel- og Halvbolsmænd med vel bespændte
Vogne for at befordre dem til Ærøskøbing. En Del
unge Piger gik foran Vognene og strøede Blomster paa
Vejen til noget Vest for Møllen. Her stillede de sig op
i to Rækker ved hver Side af Vejen og kastede Grønt
og Blomster over i de forbikørende Vogne.
Snart efter kom den haarde Fred. Ved Grænse
reguleringen kom Ærø til Danmark. I Anledning heraf
udbryder Ærø Avis:
Priset være Ærø for dets Tilknytning til Moderlandet!
„Ærø, den sidsie Rest af Slesvigs Jord!“, skal Kong Kri
stian IX have sagt.
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9. Stormfloden 1872.
En Begivenhed, som længe vil mindes i Marstal
Sogn, var Stormfloden 1872. Det havde stormet flere
Dage fra Vest, derfra sprang Vinden pludselig om gen
nem Nordvest til Nordost.
Vandet steg og steg, indtil det naaede sit højeste
om Eftermiddagen. Vandet stod da 1P/* Fod over dag
lig Vande. I Marstal ventede man stadig, at Vandet
skulde begynde at synke, men det blev ved at stige, og
for hver Tomme det steg, anrettede det nye Ødelæggelser.
Det trængte ind i Huse og fyldte Kældere, og Beboerne
langs Stranden var travlt beskæftiget med at redde deres
Ejendele op paa det tørre. Ikke mindre travlt havde man
med at bjerge Skibe og Joller. Enkelte forsøgte at komme
ud til deres Skibe paa Reden for at bore dem i Sænk,
at de ikke skulde drive væk. Ved hvert Forsøg kastedes
Jollen ind paa Land. Overalt var man beskæftiget med
at hale Joller i Land, og tilsidst laa en hel Række oppe
i Tværgaden. Ikke mindre end 26 Fartøjer var gaaet
paa Land. En Skonnert stod og huggede mod Hans
Christensens Hus i Havnegade, medens en Jagt var gaaet
ud over Egehoved og til Søs paa den anden Side. En
Jagt stod midt i en Have, en anden oppe paa Marken.
Øjenvidner fortæller om deres Indtryk, da Floden var
forbi. Alt laa imellem hinanden i broget Forvirring.
Skibe, Baade, Vragstykker, ødelagte Huse, Bohave, Mad
varer. Skaden paa Skibene vurderedes til 69,000 Kr.
Ogsaa i Landsognet mærkedes Stormflodens Virk
ninger, særlig i det lavtliggende Kragnæs. Her steg
Vandet efterhaanden op i Husene, og medens Kreaturerne
bragtes op til højereliggende Steder, samledes Befolknin
gen i Gaardmand Hans Kristensens Gaard, hvor Stuehuset
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saa nogenlunde blev liggende paa det tørre. Her gik
det ud over Madvarerne, da alle, som søgte Ly i Gaarden, blev bespist. I et Hus i Byen stod der Lig i de
Dage, og da Vandet blev ved at stige, blev man nødt
til at sætte Kisten op paa Loftet.
Men værst gik det dog ud over den lavtliggende 0
Egholm, der hører til Marstal Landsogn. Her boede
de to Brødre Rasmus Nielsen og Jens Nielsen. Foruden
at drive deres lille Landbedrift, Rasmus havde 8 og Jens
4 Tdr. Land Jord, købte de Flæsk, Kød og Smør om
kring paa Smaaøerne, som de saa solgte i Marstal. D.
12. November var de sejlet til Marstal og var derfor
ikke hjemme under Stormfloden. Ved Aftenstid talte de
med Hans Christensen, der beroligede dem med, at Vandet
nu ikke steg længere. De gik da ud til deres Logi,
men tidlig om Morgenen blev de vækket med den Under
retning, at Vandet vedblev at stige. De maatte nu have
Jollen bjerget; at sejle hjem var der ikke Tale om.
Begge var Familiefadre, og de gik derfor i ængste
lig Spænding for deres Familiers Skæbne. Intet kunde
de udrette. En Del af Dagen tilbragte de oppe i Mølle
hatten paa Marstal Mølle. Ved Hjælp af Møller Webers
Kikkert kunde de se Husene ovre paa Egholm. De holdt
endnu, men hvor længe vilde det vare. De kunde se, at
Væggene var slaaet ud, og at Vandet gik igennem Husene,
der stod paa Bindingsværkstolperne. Det var ængstelige
Timer for de to Mænd deroppe i Møllehatten. Hvert
Øjeblik frygtede de for, at Taget skulde drive afsted.
Ovre paa Egholm var der to heltemodige Koner.
Husene laa et godt Stykke fra hinanden, saa hver maatte
klare sit. I Rasmus Nielsens Hus var der 4 smaa Børn,
hvoraf det yngste kun var 3A Aar. Hos Jens Nielsens
var der 2 Børn, det yngste var */* Aar. Her var tillige
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en gammel Bedstefader paa henimod de 80. Om Mor
genen Kl. 8 d. 13. November kom Vandet ind i Huset,
og Konerne begyndte at flytte Børn og Sengetøj op paa
Loftet, der var fyldt med Hø og Halm. Ogsaa noget
Brød fik de med. Selv en lille Gris fik Rasmus Nielsens
Kone bragt ovenpaa. Men nu kom de mange lange Timer,
mens Vandet stadig steg og slog mod Huset. Tilsidst
begyndte Murene at falde i Bindingsværkshuset, og til
sidst stod Husene kun paa Stolper. De tre Køer i Ras
mus Nielsens Hus skyllede i Land i Nærheden af Ærøs
købing. Borde, Stole, Høns skyllede bort, det ene efter
det andet. Alt levende druknede med Undtagelse af
Gæssene, der klarede sig stolt i den oprørte Sø. Det
eneste, der blev tilbage, var Hesten, der med oprakt
Hoved holdt sig oven Vande. Et kritisk Øjeblik var det,
da [Skorstenen faldt. Lykkeligvis kom ingen til Skade,
men et stort Hul blev der slaaet i Loftet. Tilsidst steg
Vandet saa højt, at Saltvandet slog op i Mælkefadene
under Bjælkerne. Mødrene havde haft travlt med at sørge
for de grædende Børn, og ingen tænkte paa at spise
noget.
Kl. 5 [om Eftermiddagen begyndte Vandet at synke,
oggnæste Morgen kunde Rasmus Nielsens Kone gaa hen
til det andet Hus for at laane en Kniv til at skære Brød
med. Endelig opad Dagen d. 14. November mellem Kl.
10 og 11 naaede Mændene hjem og bragte Hustruer og
Børn i Sikkerhed over til Drejø. Over et Døgn havde
de tilbragt paa Loftet.
Markerne havde lidt meget, Digerne var bortskyllet.
I Skadeserstatning fik Rasmus Nielsen 1100 Kr. Allerede
3. Paaskedag næste Aar begyndte Mændene at genopbygge
Husene, og samme Sommer tog Familierne atter Ophold
paa Øen. En Saltflod i Febr. 1873 gjorde endnu mere
16
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Skade paa Markerne. Dog holdt man ud. Den sidste
Familie, der Hyttede derfra, var Rasmus Nielsen og hans
Hustru. I 1900 flyttede de fra Egholm og bosatte sig i
Marstal Landsby. Da havde de boet paa Øen i 3672
Aar.
Siden da er Øen ubeboet. Fra Marstal Landsogn
føres Kvæg derover om Sommeren for at udnytte de gode
Græsgange.
Dagen efter Stormfloden, d. 14. November 1872,
var der blevet dannet en Hjælpekomité i Marstal, og føl
gende Opfordring, hvis Skildring i korte Træk maa
antages nøjagtig at ramme Sømmet paa Hovedet, blev
udsendt: En orkanagtig Storm med usædvanligt Høj
vande har den 13. November hjemsøgt Marstal og anret
tet store Ulykker baade paa Huse og Skibe. 10 Huse
undergravedes af de voldsomme Bølger og faldt sammen,
nogle af Beboerne fik ikke engang Tid til at redde deres
Indbo, og flere Bygninger beskadigedes betydeligt. 6
Skibe, hvoraf et var ladet med Korn, sank i Havnen, og
20 Fartøjer drev paa Land, mange af dem søndersloges,
og Resten ramponeredes betydeligt. 2 Skibe drev til Søs,
og de Skibe, der stod paa Stabelen, omkastedes og be
skadigedes. 70—80 Baade, hvoraf de fleste ejedes af
fattige Fiskere, sønderknustes, og en betydelig Del Fiske
redskaber tilintetgjordes. —
Kongen og Dronningen sendte 300 Rdl., og Gaver
strømmede ind fra alle Sider.

Huslige Forhold.
Sæder og Skikke.
Mag. Dyssel giver flg. Beskrivelse af de huslige
Forhold i Marstal for 150 Aar siden:
„Min brave Vært førte mig ogsaa omkring til andre
af sine Naboer. Folkene er overalt meget skikkelige,
tager ærligt, aabenhjertigt og velment imod fremmede,
store Figurer og Komplimenter er ikke deres Sag.
Hvor jeg kom ind, maatte jeg beundre deres gode og
ordentlige Husholdning. Fruentimmerne er tarvelige, hus
lige og flittige. Jeg saa iblandt andet mangensteds, at
de spandt Uld, og maatte rose den fine Traad, som de
deraf kunde spinde; men det faldt mig underligt, at Ulden
var at se til saa graa og skiden. Jeg spurgte om det
sidste og fik til Svar, at man i Almindelighed der paa
Landet aldrig toer Faarene, førend de klippes, men
alene strøer vel under dem, hvor de ligger inde; naar da
Ulden utoet klippes af dem, har den en Fittighed ved sig,
der gør den saa bekvem til at spindes fin, som den
toede aldrig kan blive, hvilket jeg her saa Bevis paa,
men ikke før har vidst. Jeg fandt den samme Grund
16*

244
heri som i Olie-Høren, der lader sig spinde finere end
anden Hør. Den bliver ligeledes gjort smidig ved at
smøre lidt Olie paa Heglen, hvorigennem den trækkes.
Men at den omtalte Uld nu kan blive ren, naar den er
spundet, da toes den paa en egen Maade. De koger den
i Klintelud, det er: i Forhold med Uldgarnets Kvantum
tager de en Del Klinte, og paa en Kværn maler de den
groft eller grøfter den, som nogle kalder det, deraf koges
en Lud, hvori Garnet skoldes. Blev denne Maade al
mindelig, saa kunde Bonden mangensteds faa en Skilling
for sit Ukrudt.“
Med Henblik paa den stærke Fremvækst af Marstal
i den anden Halvdel af 18. Aarhundrede udbryder Dyssel:
„En By i blomstrende Opvækst! Gid den maa blive ved at
tiltage og ved sit Eksempel opmuntre andre Steder. Gid
ikke Tidernes Yppighed skulde nogensinde besmitte den
til Undergang! Thi agter min Spaadom, I gode Marstaller!
naar tre S’er kommer i Foragt, da falder Eders Velstand,
naar Mændene foragter Sejladsen, Konerne Spinderokken,
Døtrene Synaalen, og naar tre K’er kommer i Agt, naar
Kortspil gør Eders Forlystelser, Kroergang Eders Vellyst
og Klædedragt Eders Værdighed, da gaar Eders Lykke
Krebsgang! Spejler Eder i de andre smaa Stæder. Der
som denne By med et eller andet bliver understøttet, vil
det med Tiden blive en vigtig By.“
Marstallernes Huse har alle Dage været berømt for
Properhed og Renhed, og ifl. Dyssel har der ogsaa for
150 Aar siden hersket Orden og Renlighed i Grisestien.
Efter at have omtalt, at Marstallerne som Kendetegn
paa, at Svinene er brav fede, lægger Mærke til, om de,
naar de gaar paa jævn Jord, triner saa dybt, at de
rører ved Jorden med de to smaa bagerste Kløver,
fortsætter han: „Imedens jeg er kommen ind i denne
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Svine-Materie, maa jeg fortælle en Anmærkning, som jeg
ingen andensteds har set: nemlig den tugtige og artige
Opdragelse, som Ærøboerne giver deres Svin. Andre
Steder lader man Svin blive Svin, ligesom man lader
Pøbel blive Pøbel uden at forbedre dem. Her, hvor
deres Svin stod indelukket for at fedes, enten indenfor et
lidet Plankeværk eller et flettet Gærde, saa jeg, at
Svinene var meget rene, og, som mest besynderligt, at
al deres Urenhed laa paa et eneste Sted i Indelukket
uden at være spredt paa hele Pladsen. Jeg var nysger
rig for at vide, hvorledes det gik til, og fik at høre, at
det kom af Vanen og Opdragelsen. I de første Dage
staar en gammel Kælling eller et Barn med en Kæp, og
saasnart det mærkes, at Svinet vil, faar det Hug og jages
hen til den Krog, hvor det er tilladt. Siden skal det
aldrig kaste sin Urenlighed paa anden Plet. Jeg havde
ikke før tænkt, at Svin var saa lærvillige. Men sandelig,
mangt et Svin blev bedre, ifald han blev bedre behandlet
og undervist. I det Slesvigske, hvor jeg bor, stiger vi
ikke slet saa højt i vor Svinetugt.“
Derpaa vil vi føre Læseren ind hos en marstalsk
Haandværker for 150 Aar siden. Dyssel fortæller:
„En af mine fornøjelige Tidsfordriv var ogsaa, at jeg
nogle Gange talte med og besøgte en meget vittig og
og fornuftig Smed ved Navn Mester Claus. Jeg fordrev
nogle Timer i hans Værksted; jeg fandt ham ligesaa
skikkelig og høflig som vittig. Han var en virkelig
Esprit createur, som havde lært sig selv ved blot Grund
og Tænken mange Ting. Jeg vil ikke melde noget om
det Rygte, han stod i som Læge, da mange søgte ham
om Raad. Hvorvidt han deri systematice var grundet,
kan man vel tænke, men det som jeg i denne Videnskab
maatte rose, var at han fulgte nøje Weisbach og ikke
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som andre Bedragere eller saakaldte Vismænd brugte
Urimeligheder. Dog havde han, hvad udvortes Skade
angik, en stor Tro til det sympatetiske Pulver e vitriolo.
Og da han hørte, at jeg kendte det, havde vi en lang
Samtale derom.
Men det, jeg mest maatte beundre, var hans Haandarbejde og Mekanique. Han havde et virkeligt og af
Naturen dannet mekanisk Hoved. Fra Grovsmed-Haandværk, som han nu ikke meget øvede, havde han lært sig
selv al Slags fint Arbejde og gjorde de smukkeste og
rigtigste Urværker, som man kunde forlange, af alle Slags
Forandringer og Indretninger. Han havde til Lettelse og
hurtigt Arbejde i den Kunst selv opfundet en Del Red
skaber, som han forsikrede mig aldrig at have set og
ikke heller troede, at nogen Urmager havde.
Tilsidst viste han mig nogle fortræffelige Maskiner,
som han selv havde opfundet og forarbejdet, til at fange
Sælhunde med. Jeg maa tilstaa min Forundring over den.
Hvor sindrig kan ikke Forstanden blive, naar den ret
pønser paa noget, og Haab om Fordel opvarmer Hjernen.
Gid dette Instrument kunde blive i almindelig Brug ved
vore Strandbredder, hvor det mange Steder vrimler af
Sælhunde. Instrumentet var altsammen af Jern og bestod
først af en stærk Jernstang, som kunde sammenfoldes og
udstrækkes paa tre Steder ved saa mange modstaaende
Led. Ved hvert af disse Led sad et skarpt Harpunjern
fast paa Stangen. Dernæst hørte hertil et firkantet, aflangt
Jernstillads, paa hvis ene Ende var en meget stærk Staalfjeder, der med en liden Lænke kunde opspændes og
kastes over Enden af den omtalte Jernstang med Har
punerne paa. Naar nu Enden af Stangen var sat i Læn
ken, blev Stangen med sine Led trukket tilbage langs ad
Stilladset og ved den anden Ende af Stilladset hæftet
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med en Jernstillepind, som meget hurtig sprang af, naar
man trak paa en Snor. Derved sprang tillige den for
reste Fjeder ned og hævede Stangen med saadan en Ge
valt, at naar den med sit Harpunjern slog frem, maatte,
eFter de Prøver jeg saa, den største Tyr hugges igennem.
Naar Claus havde opstillet sin Katapulta i Grunden
ved de store Sten, som Sælhundene til visse Tider altid
søge til, laa han selv skjult bag noget paa Strandbredden,
for at trække paa sin Snor, og naar da en Sælhund var
paa Stenen, turde han vædde med en Engelskmand selv,
at Hunden var hans. Burde saadant et vittigt Hoved ikke
være mere bekendt og drevet til muligst Fuldkommenhed?“
I „Forsøg til en Indenlands Rejse“ af 1763 findes
en Tegning af denne Maskine. Og naar Pontoppidan i
Danske Atlas meddeler, at en Urmager i Marstal i 1776
af Landhusholdningsselskabet fik Præmie for en af ham
opfundet Maskine til at fange Sælhunde med, kan der
næppe være Tvivl om, at denne Urmager har været
Mester Claus Smed.*)
Der fortælles endnu i Marstal, at da han paa sit Loft
prøvede Maskinen paa en Tønde, slog den ikke blot Tøn
den i Stykker, men Harpunerne borede sig saa dybt ned i
Loftet, at Mester havde Besvær med at faa dem op igen.
Der findes en gammel Dagbog i Familien Eschens Eje,
ført af Stamfaderen og fortsat af dennes Søn og Sønne
søn, som giver os et lille Indblik i hine Tiders Familieliv.
*) I Falcks Magazin fortæller Professor Hanssen, at to Marstal
ler, Schmidt og Nielsen, i 1776 indsendte hver en Jernma
skine til at fange Sælhunde til det kgl. Landhusholdnings
selskab. Schmidt fik Guldmedaille, Nielsen Sølvmedaille.
Nielsens Maskine blev senere forbedret. Ingen af Maskinerne
fik dog praktisk Betydning.
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Christian Carl Eschen var født i Nordborg paa Als
18. Oktober 1694 og kom i 1707 som 13 Aars Dreng
til Marstal sammen med sine Forældre. Han førte et
omvekslende Liv. Efter først at have været Skoleholder

Skipper Christian Carl Eschen, * 1779 f 1869.
Gennem Hendrich Carl Eschen, * 1741 i 1827
Sønnesøn af Skoleholderen.

et Par Aar i Marstal slog han sig paa Sejladsen for tilsidst at ende som Forpagter af Herregaarden Gudsgave.
Dagbogens Indhold angiver han saaledes: Heri findes
noget optegnet af mit Livs Begyndelse og Fremgang i
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Verden, og den indledes med Valgsproget: Mors ultima
linea rerum: Døden gør en Ende paa alle Ting.
Som forstandig Mand købte han først Hus, før han
giftede sig. Herom fortæller han: Anno 1725 10.Januar
da købte Erik Albertsen dette Hus paa offentlig Auktion
af Amtsforvalter Piper og Dommer Christen Hansen i
Leby med daværende Sande- og Synsmænd og overlod
det straks til mig uden nogen ringeste Fordel eller Profit,
hvorpaa jeg ogsaa d. 12. Januar straks i Herrens Navn
flyttede herind og siden til Dato har beboet det.
Anno 1725 d. 8. December den anden Søndag i
Advent da er jeg og min kære Kone viet i Rise Kirke
af sal. Hr. Christen Fabricius. I Jesu Navn! Gud give
os sin Hellig Aand og Naade at leve kærligt og kriste
ligt med hinanden her paa Jorden, paa det vi maa findes
ustraffelige paa vor Herres Jesus Kristi Dag.
Derefter følger en Beretning om Børnenes Fødsel.
Som Eksempel: 1728 d. 10. Marts, da er vor Søn Jacob
født. Gud lade ham opvokse til hans Ære, sig selv og
os, hans Forældre, til Gavn og Glæde for Jesu Kristi
dyrebare Forsonings Skyld.
Eschens første Hustru døde tidligt. Herom beretter
han: Anno 1738 d. 6. Januar, da hjemkaldte Gud ved en
salig Død min kære Hustru Anna Magrethe Madsdatter i
hendes Alders 40 Aar, efterat vi havde levet et kærligt
Ægteskab med hinanden i 12 Aar og 1 Maaned, og i
den Tid har Gud velsignet os med 6 Børn. Den al
mægtige og barmhjertige Gud hjælpe os dertil, at vi
maa forsamles glædeligt og frydefuldt paa hans den store
Aabenbarelsesdag, og da ingen savne eller miste af dem,
som han har givet os for Jesu Kristi dyrebare Forsonings
Skyld.
Tre Maaneder efter indgik Eschen nyt Ægteskab:
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Anno 1738 d. 7. April, som var anden Paaskedag, da er
jeg og min anden kære Kone Ellen Henriksdatter viet i
Rise Kirke af Mag. Kuhlmann. Gud forlene os sin Hellig
Aand og Naade at leve kærligt og kristeligt med hin
anden her paa Jorden, at vi maa for Jesu Skyld hisset
i det evige Liv vandre for Gud i de levendes Land.
I dette Ægteskab var 11 Born. Og hvor der var
saa mange Munde at mætte, kunde der ikke være Tale
om tidlig at „skeje ud“. 60 Aar gi. købte han Skib:
Anno 1754 d. 11. April, som var paa Langfredag, da
købte jeg vor Jagt „Pelikanen“ af Hr. Gert Peter Wulf i
Lübeck, og jeg gav ham derfor 325 Rigsdaler. Gud
give mig dermed Lykke og Velsignelse og være stedse
min Ledsager og Vejleder for Jesu Kristi Skyld. Es. 43.2.
Med saa mange Børn maatte Eschen jo være i Stand
til at skaffe Arbejdskraft til en større Gaards Bedrift.
Mulig har denne Omstændighed været medvirkende til,
at Eschen i 1762 forpagtede Gaarden Gudsgave. Af Jens
Olsen, Claus Hans Boye, Hans Nagel Erichsen, Rasmus
Albertsen og Sønnen Jakob laante han 95 Rdl. til at købe
Besætning for. Forpagtningen ophørte ved Eschens Død
20. Januar 1766. Aaret efter afbrændte Gudsgave ved
Lynnedslag og blev ikke mere genopbygget.
Dagbogen fortsattes af Sønnen Jacob Eschen, født
10. Marts 1728. I 1755 ægtede han Karen Andersdatter,
f. 20. Februar 1717.
Om hendes Død skriver Jakob Eschen: Anno 1779
d. 6. August, da hjemkaldte Gud ved en sagte og rolig
Død min kære Hustru Karen Andersdatter i hendes Alders
6272 Aar, efter at vi har levet et kærligt Ægteskab med
hinanden i 24 Aar og 7 Maaneder, og imidlertid har Gud
velsignet os med tvende Sønner, den ene Søn med Mode
ren er bortdød, og den anden med mig sørgelig efterladt.
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Og denne Lig-Tekst er af Hr. Hornemann udvalgt og
findes beskreven i Ordspr. 18.10. Og det er min salig
Kones Tekst d. 9. August 1779.
Jakob Eschen døde 29. Juni 1781, 53 Aar gi. Hans
Ligtekst var Salme 90.12.
Jakobs Søn Christian Carl Eschen var født i Marstal
4. Marts 1758 og døde 19. September 1834. I Aaret
1788 blev han og hans Kæreste Sidsel Johansdatter viet
i Marstal Kirke. Den af Hr. Holm udvalgte Brudetekst
var Salme 5, 12—13. Hustruen døde 1818. Ægteskabet
var velsignet med 10 Børn, 5 Sønner og 5 Døtre.
Af Eschens efterladte Regnskabsbog faar man et Ind
tryk af Forholdene ved Begyndelsen af 19. Aarh.
Regnskabsbog for Mellemværende.
1803 31. Decbr. bekom jeg den sidste Afregning fra
Jeppe Prætorius i København. Hele Beløbet, som jeg
har leveret til hans Segl og Veksler, som jeg har til
sendt ham, er = 510 C. Rdl. 2 M. 13 Sk., som alt til
Rigtighed er afgjort.
Med samme Conto Courant bekom jeg 200 Rdl.
paa en Veksel, som var forfalden fra ham, som er det
sidste, der var imellem os for afvigte Aar 1803; mig til
gode paany 2 Rdl. 1 M. 13 Sk.
1804 d. 9. Marts bekom jeg fra Jørgen Rasch i
Flensborg en Solo Veksel paa 200 Rd. D. Courant, som
han er mig skyldig paa 2 Maaneder fra Halvor Wiberg i
Drammen af 10. Febr. 1804 paa de Herrer Christer Noa
& Co. i København, som jeg den 10. Marts afsendte til
Jeppe Prætorius i København at indkassere for mig.
1803 fraAltona d. 13. Septbr. bekom jeg den sidste
Afregning fra Johan Daniel Lawaetz i Altona, hele Be
løbet for Aaret 14016 B. M. 12 Sk. Derpaa blev jeg
ham skyldig 458 B. M. 8 Sk. D. 19. September afsendte
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jeg herfra med Posten 230 Rdl. D. Banco Sedler til
Lawaetz i Altona, som efter hans Skrivelse af 3/a blev
forvekslet til 14472 — bliver 477 B. M. 8 Sk. Bekom
mer mig til gode paany 19 B. M. 5 Sk.

Skoleholder Andresen fortæller følgende om sin Tro
lovelse og Vielse: „D. 28. Juni 1772 — 24. Juni havde
han overtaget Skoletjenesten i Marstal — tog jeg Loge
mente hos Joh. Carl Schenkel, hvor jeg i denne Sommer
for min Seng og Kost ugentlig har betalt 20 Sk. Da
jeg nu næsten et halvt Aar havde faaet min Kost hos
bemeldte C. Schenkel, syntes dette for mig at falde noget
kostbart, hvorved ogsaa disse Tanker faldt mig ind, at
det ikke var godt at være ene, hvorfor jeg og søgte
at kunne faa mig en Medhjælp. Har derfor altsaa og
efter den Allerhøjestes guddommelige vise Raad og Forsyn
besluttet at indgive mig i den hellige Ægteskabsstand
med Hans Jensen Iversens, Kaadner i Marstal, hans Datter
navnlig: Maria Cathrina Hans Datter.
D. 20. December, som var 4. Sønd. i Adv., er jeg
med min Kæreste Maria Cathrina Hans Datter bleven tro
lovet med hinanden af Sognepræsten Hr. Hornemann*) her i
*) Af Præster, som har været knyttet til Marstal Kirke, stod flg.
i nær Forbindelse med Herrnhuterne: Dressing, Falenkamp,
Henriksen og fremfor alt Hornemann. Denne var forud Hører
ved Katedralskolen i Viborg og fik 1745 Udnævnelse som
Kapellan ved Søndre Sogns Kirke. Han var en meget yndet
Prædikant. Til de gudelige Forsamlinger, han holdt, kom der
mange Mennesker, mest Tjenestefolk, Haandværkere, Skrivere,
Studenter og Skoledisciple. Han blev derved „navnkundig
ikke blot i Viborg, men langt udenfor og fast over hele Lan
det, ja endog i København.“ Forsamlingerne vakte megen
Opsigt, blev Genstand for Forfølgelse og maatte derfor ind
stilles. 1761 blev Hornemann forflyttet til Ærø som res. Ka
pellan for Rise og Marstal, jfr. S. 81 fl. 96 fl.
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Marstal. Trolovelsens Tekst var denne: Faderens forjæt
tede Velsignelse skal hvile over Børnene. Over disse
Ord blev gjort en dejlig Tale og Ønske, at eftersom jeg
nu var kommen i lige samme Stand og Embede som min
si. Fader var, jeg da ogsaa maatte efterfølge hans Fod
spor, ni. i Flid og Troskab i mit Embede og Kald, i et
kristeligt Levned og sand Gudfrygtighed, saa kunde jeg
og min Kæreste ogsaa vente, naar vi saaledes som min
si. Fader vandrede paa Herrens Veje, at hans forjættede
Velsignelse ogsaa vilde hvile og komme over os.
Den 10. Januar, som var 1. Sønd. efter H. 3 Kon
gers Dag, er jeg udi min Alders 23. Aar tillige med min
Fæstemø Maria Cathrina Hans Datter udi hendes Alders
34. Aar blevet ægteviet tilsammen af Sognepræsten Hr.
Hornemann. Brudeteksten var af det Evangelium paa HelL
3 Kongers Dag, nemlig disse Ord: Vi har set hans Stjerne
og er kommet at tilbede. Disse Ord blev meget dejligt
forklaret og appliceret paa os. At ligesom de vise udi
Østerland havde set den nykomne Stjerne, som de ganske
vist tænkte at skulle betyde, at Verdens Frelser var født,
de derfor ogsaa straks gjorde dem Umage efter Stjernens
Anvisning at opsøge og komme at ville tilbede ham.
Saaledes skulde vi ogsaa nu komme, da hans aabenbarede
Ord er den klare Stjerne, der lyser og skinner for os,
ja viser os lige hen til Frelseren.
I det 18. Aarh. levede en Kone i Marstal Eleonora
Christen Peders, der havde set og efterlod sig 144 Børn,
Børnebørn og Børnebørnsbørn.
En Firlingfødsel*) har fundet Sted i nyere Tid. Det
var hos en Fiskerfamilie i Ommel, at der i 1883 fødtes
*) Hver 75. Fødsel er en Tvilling, — hver 6000 en Trilling, og
hver 300,000 skal være en Firlingfødsel.
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2 Drenge og 2 Piger. Alle vare levendefødte, men
levede kun nogle Maaneder. At en saadan Familiefor
øgelse, især naar der er en Børneflok forud, maa virke
som en uventet Overraskelse, er ikke underligt. Da Lægen
havde faaet alle fire placeret Side om Side i en Seng, ialt en
Familieforøgelse paa 16 <8, og sagde til Faderen: Her skal
De se sikken en Velsignelse! satte denne nok nærmest et mellemfornøjet Ansigt op. Firlingefødsler er jo ogsaa saa enestaaende og sjældne, at det maa kunne undskyldes, at Fader
glæden ved en saadan Lejlighed kan blive noget blandet.*)
Pastor Wedel fortæller følgende fra Aaret 1801:
Albert Hermannsen senior af Marstal, som døde i Decbr.
1801, var Fader til 20 Børn, 12 Sønner og 8 Døtre, af
hvilke den ældste Datter er 50 Aar ældre end sin yngste
Broder, der begge er i Live. Ved denne den yngste
Søns Daab var tillige den Mærkværdighed, at en ung
Karl stod Fadder, til hvem Barnet selv var Farbroder.
I Mands Minde har Marstal huset en 100-aarig. Det
var Karen Kromann, Enke efter Sømand Christen Madsen.
Hun døde 6. Marts 1873, 102 Aar gi. De sidste Aar
var den gamle blind og sengeliggende.
Her er Stedet at bemærke, at Marstal ligesom Ærø
i det hele altid har haft et meget lavt Procentantal af
uægte fødte Børn.
Naar vi sammenligner Aarene 1810 og 1910 i Hen
seende til Fødsler, Vielser og Dødsfald, stiller Forholdet
sig saaledes:
1810: Fødte 84, Par ægteviet 24, Døde 55.
1910: — 130,
—
34, — 95.
*) Om en af Fyns Biskopper fortælles, at han ved en Trilling
fødsel gav sine Følelser Udtryk paa flg. Maade. Ved Nr. 1:
det glæder mig! Ved Nr. 2: det fornøj er mig! Ved Nr. 3: det
forbavser mig!
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I tidligere Tider var de saakaldte Gangbryllupper al
mindelige i Marstal. Før Vielsen mødte Gæsterne i Bryl
lupshuset og gik derfra i Procession til Kirken, to og to,
Arm i Arm. Forrest gik Brudgom og Brud. Den sid-

Skipper Christian Hansen Kromanns Enke f 1889.
(Nationaldragt).

ste var iført sort Kjole, næsten skjult af det store hvide
Forklæde og den store hvide „Klu“, der dækkede Hals
og Skuldre. Paa Hovedet bar hun Brudekronen, der be
stod af kunstige Blomster og Bævrenaale. Dennes Paa-
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sætning var besørget af Brudesmykkeren, der var en af
Byens Koner, som havde dette Embede. Derefter gik i
Procession Præsten med den ene Moder, Degnen med
den anden, derefter det øvrige Følge.
Den gamle Mandsdragt var en kort blaa Trøje og
Langbukser, tidligere Knæbukser. Hertil kom for Sømændenes Vedkommende en lavpullet, bredskygget, blank Voks
dugshat med lange Baand, saaledes som man kan se det
paa de gamle Billeder af Marstaljagter. Kvindernes Hoved
bedækning bestod først af en Høile, der var perlestukket
og forsynet med Nakke af Guld- eller Sølvbrokade. Der
over blev Højklædet, der var af hvidt broderet Tyl, kunst
færdigt bundet, hvortil kom for Pigernes Vedkommende
røde Sløjfer, for Konernes brune. Hvergarnsskørtet var
lagt i Folder, der for at bevares omhyggeligt blev fæstet
sammen med Naale, naar Stadsdragten hængtes hen. Det
saakaldte „Bøl“ var et Trøjeliv, hvorfra de højrøde eller
mørkeblaa strikkede Ærmer tittede frem. Den kvindelige
Hovedbedækning om Hverdagen var et sort Tørklæde, der
helt skjulte Haaret.
I helt gamle Dage gik Trolovelsen forud for Bryl
luppet, senere traadte i Stedet det saakaldte Præstegilde
den Dag, da man blev sammenskrevet hos Præsten
til Lysning. Og naar saa Bryllupsdagen var fastsat, ud
gik der højtidelig Indbydelse til Slægt og Venner gennem
en af den nærmeste Familie, der optraadte som Bede
mand. I al Fald oppe paa Landet havde han i gamle
Dage en hvid Kæp i Haanden, og medens han meget for
legent krammede Hatten mellem sine Hænder, fremsagde
han en eller anden Indbydelsesformular.
Selv om der var mange Gæster, var det dog ikke
kostbart at holde Bryllupsgilde, da Gæsterne forud sendte
Mælk, Smør, Kød o. s. fr. til Gildeshuset.
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Opvartningen skete ved frivillige Kræfter. Det var
en stor Ære at blive indbudt til Bordpiger og Bordkarle.
De var med i Kirke, men ilede forud hjem for at over
tage deres Forretning. Bryllupsdagene sluttede med et
særligt Gilde for Opvarterne.
Naar et Barn var født, gik der straks Bud til Kvin
der blandt Slægt og bekendte, der saa kom sammen i
Barnets Hjem. Naar Konen holdt sin Kirkegang, mødte
indbudte Koner af Slægt og Venner for at ledsage hende
under Kirkegangen. Senere indskrænkedes Følgets Antal,
indtil det nu er blevet almindeligt med kun en ledsagende
Kone.
I ældre Tid blev Barnet altid døbt i Kirken den
første Søndag efter Barnets Fødsel; om det var født Lør
dag Aften, førtes det til Daaben Dagen efter, selv i Vin
terens Hjerte paa en Tid, da der ingen Varme fandtes i
Kirken. Kirkebøgerne viser, at det som nu har været
brugelig med 5 Faddere. Foruden Gudmoderen og en
Pigefadder, der holdt Hue, var der to Mandfaddere og
en Ungkarlfadder. I tidligere Tid ofredes der i Kirken
ikke blot til Præst og Degn, men tillige til Barnet.
I gamle Dage var det ikke ualmindeligt, at Mænd holdt
Børn over Daaben. Dette blev efterhaanden mere sjældent.
Og bortset fra Handlingens Alvor, ligger det jo ogsaa bedst
for Kvinden. Thi Fejl, selv nok saa ubetydelige, burde ikke
ske. Det blev af mange betragtet som et uheldigt Varsel.
Mere end en Kvinde har grædt sine modige Taarer, naar
der var begaaet en nok saa ubetydelig Formfejl med at
begynde at gaa eller svare paa et forkert Tidspunkt. For
Mænd er Sagen endnu vanskeligere, naar de skal til den
uvante Bestilling at „holde“ et Barn. Det kan da gaa
som med Søren Fisker, om hvem jeg har læst eller hørt:
Hans førstefødte skulde i Kirke, og han vilde selv holde
17
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den lille over Daaben. Paa den udsatte Post for alle
Kirkegængernes Øjne, blev den unge Fader helt forvirret
og holdt Barnet saadan, at de smaa Fødder pegede ind mod
Døbefonten. „Vend Barnet om!“ hviskede Præsten, men
den forvirrede Mand hverken hørte eller saa. „Vend
Hovedet hen til mig!“ vedblev Præsten at hviske — men
stadig uden Virkning. Situationen var ved at blive kri
tisk, da rykkede en gammel Sømand, der stod Fader til
Barnet, til Undsætning, idet han hviskede saa højt, at
alle kunde høre det: „Læg den bitte med Stævnen op i
Vinden, Søren!“ Det blev forstaaet, nu blev Fejlen rettet,
og Barnet blev døbt.
Naar der var Lig i Huset, brændte der Lys den
sidste Nat*). Begravelserne er fra gammel Tid foregaaet som nu fra Hjemmene. Undertiden blev Kisten
ført ind i Kirken; paa Vejen til Kirkegaarden maatte
der helst undgaas at standse for at skifte ud for et Hus,
da det vilde varsle om, at der snart forestod Dødsfald i
det Hjem. Man maatte derfor passe paa at skifte paa
Steder, der laa mellem Husene.
Det daglige Liv var langt mere bundet og ufrit end
nu til Dags. At spadsere ud for at faa Motion eller trække
frisk Luft, at „vende Pletten“ eller „snøre Stagfokken“
var noget aldeles ukendt. Det højeste Kvinderne kunde
tillade sig var at sidde paa Trappen med Sy- eller Strikke
tøj i Haanden. Den eneste Udflugt var Turen ud i Mar
ken med Krans og Mælkespand paa Hovedet og med de
hvidskurede Træsko med Messingkrammer paa Fødderne.
I den hertugelige Tid blev der stadig givet Love og
*) Den af Magnus Petersen omtalte Leg og Lystighed ved Vaagestuer i Bregninge paa Ærø (Danmarks Folkeminder Nr. 4
S. 22—23) kendes ikke fra Marstal Sogn. Se ogsaa H. F.
Feilberg: Dansk Bondeliv 1910, S. 407.
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Regler selv for Hverdagsltvet. I det 17. Aarh. udstedtes
et Mandat for Rise Sogn, hvori paabødes: Enhver Hus
fader skal hver Dag med sine bede og synge før Arbejde,
og før de gaa til Sengs, bede for Øvrighed og det hele
Land, helligholde Søn- og Festdage og afholde sig fra
alt Arbejde paa disse Dage samt holde Børn og Tyende
til flittig Kirkegang. Børn skal understøtte deres gamle
Forældre. Naboer skal leve fredeligt med hinanden.
Bryllup og Trolovelse maa ikke højtideligholdes før eller
under Gudstjenesten, og Kirkegangskoner maa ikke skænke
Følget 01, Mjød eller Brændevin. Tiende og Afgifter
skal erlægges rigtigt. Præstens Medhjælpere skal assi
stere Præsten i at overholde denne Forordning.
Hiibertz siger om Ærøkvinderne i det hele: Kvinderne
er huslige, indgetogne og højst renlige. Husmoderen
sætter sin største Ære i, at alt, hvad der staar under
hendes umiddelbare Opsigt, holdes i den omhyggeligste
Orden. Den renlige Dagligstue, det hvide Køkkenbord,
de blanke, skinnende Kobber- og Messingkar tiltrækker
sig næsten i hvert Hus den fremmedes Opmærksomhed.
Som overalt i Skipperbyer er ogsaa Husene i Marstal
i det ydre velholdt, og Vinduerne og Stakitter foran de
smaa Haver holdes altid smukt maler.
Hos Begtrup faar Ærøboen gennem Provst Fangel
i Rise flg. Skudsmaal: Den ærøske Bondes Karakter er
i det hele meget god. Ærøboen er ordholden i sine
Løfter. En drukken Mand er et Særsyn, og Krogang
vides ikke af. Flittig og vindskibelig er hver i sin Gernfng,
dog kunde man ønske en passende Forretning for Karle
og Drenge de lange Vinteraftener. Lejlighed gives dem
at have en passende nyttig Bog, hvoraf og nogle betjener
sig. Andre gaar ogsaa efter deres Arbejde og Aftens17*
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mad straks til Sengs. Enkelte kan vel samle sig til
Kortspil, men at samme snarere vil standse end udbrede
sig, lader den herskende gode Tænkemaade forhaabe, da
man har glædelige Eksempler paa, at en og anden Hus
bond har søgt at hæmme sligt.
Hvorledes Bygningerne var ved Aar 1800 faar vi
ogsaa Oplysning om: Baade Huse og Gaarde bygges af
Egetømmer og brændte Sten. I de ny Bygninger er
Stuehuset for sig selv, Laden udgør den ene Fløj og
Fæhusene den anden; mange har alt i én Længde.
Fjællegulve findes sjældent. Dagligstuen er tillige Køkken,
hvorved Almuen lider af Kulde og Røg. Af den indre Ind
retning erkendes, at Beboerne er et Skipperfolk, da Bon
dens Stue ligner en Skibskahyt med Sengene ind i Væggen.
En Karls Løn — hedder det videre — er 24 Rdl.,
den derefter 18—20 Rdl. og Drengens 10 Rdl.; desuden
faar hver Karl 6 Alen Hør og 3 Alen Blaarlærred, og Dren
gen halvt mod Karlen. Endvidere har han 2 Stk. Faar,
og Drengen 1 Faar frit. En Piges Løn er 7 Rdl. i Penge,
12—16 Alen Lærred, halv Hør- og halv Blaarlærred, eller
1 Lpd. Hør eller Vs Skp. Hørsæd og 2 Stk. Faar. Ofte
har Folkene flere Faar end Husbonden. For en Daglejer
er højeste Dagleje 8—10 Sk. om Dagen og Kosten.
Folkeføden er god. Om Sommeren førend de gaar
i Marken: et Glas Brændevin og et Stykke Sigtebrød.
Til Frokost (Davre): Øllebrød og Smørrebrød. Til Mid
dag'. Vælling, Ærter, Kaal eller Kødsuppe og til Efter
mad: Fisk, fersk eller saltet Okse- eller Lammekød. Til
Midaften: Smørrebrød med Kød eller Ost paa og Brænde
vin. Til Aften: Grød, som dyppes i sur eller sød Mælk.
20. Novbr. 1801 blev den ulovlige Brændevinsbræn
den paa Landet forbudt under 10 Rdl. Straf og Konfiska-
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tion af Redskaberne. Ved Amtmandens Skrivelse af 4.
Maj 1802 blev dette Forbud nærmere bestemt saaledes,
at Præsterne, Møllere og Parcellister derunder indbefattedes, men ikke Indvaanerne i Flækken Marstal. Endnu
i 1834 meddeler Hiibertz, at enhver Bonde paa Ærø, som
vil, har Frihed til at brænde Brændevin til eget Forbrug.
Man kender ikke paa Ærø de mange Fortællinger fra Konge
riget om at skjule Brændevinstøjet for Toldbetjentene, hvor
det gjaldt om, saasnart „Spejderne“ opdagedes, at gemme
Redskaberne paa de mest skjulte Steder. Allersikrest naar
man kunde gemme dem under en gammel sengeliggende
Bedstemoder — der turde Toldbetjentene ikke komme.
Brænderi-Redskaberne bestod i Reglen af en stor
Kobber Grubekeddel, hvorpaa sattes et hvælvet Laag
med et stort Hul i Midten. Over Aabningen sattes en
Hat, og fra denne Hat førte to Rør paa skraa nedefter.
Disse Rør gik igennem en Trætønde, der bestandig under
Brændingen fyldtes med koldt Vand. Tønden, der kaldtes
en Svaletønde, stod paa Enden og havde to Huller for
oven paa den ene Side og to langt nede paa den mod
satte Side til at stikke Kobberrorene igennem.
Som det gik andetsteds, gik det paa Ærø. Ved for
bedret Agerbrug og forbedret Fabrikation af Brændevin,
faldt Tilvirkningerne deraf omkring i Hjemmene — baade
den lovlige og den ulovlige — lidt efter lidt bort af sig selv.

At Marstallerne i Reglen har levet i Fred og god
Forstaaelse med hverandre, har vi Vidnesbyrd om fra det
18. Aarh.’ Midte. Saaledes siger Dyssel i sin Bog:
„Iblandt Landets Lyksaligheder kan jeg og henregne
dette, at der hverken paa Ærø eller Als er bosiddende
Advokater. Lyksaligt Folk, der kan undvære dem! Om
Indvaanerne just er fredeligere end andre, skal jeg ikke

262
sige, man maa dog tro det, idet mindste siden ingen Pro
kurator har fundet Regning ved at sætte sig ned hos dem,
at de er klogere heri end andre, der ofte hengiver deres
hele Formue for en ringe Sags Skyld af Trættekærhed.
En Prokurator for en lumpen Sag at vinde
Af knap en Dalers Værd, vel hundred Daler faar,
Hans Principal deri sig kan taalmodig finde,
Nok! naar han vinder, jo sit Øjemed opnaar.

Ja, hundred Daler er lidet for en tysk Advokat,
han som ikke er bundet ved nogen vis Sportel-Takst.“
Hvad der har kunnet komme Mand og Mand imellem,
har man i Reglen ordnet uden at ty til Rettens Hjælp.
Det hyppigst forekommende synes Tyveri at have været.
Men ogsaa i saadanne Tilfælde har man hjulpet sig selv
lige ned til vore Dage. I Ærø Avis kan endnu findes
Avertissementer saalydende: Det eller det er blevet bortstjaalet. Da vedkommende er kendt, anmodes han om at
bringe det stjaalne tilbage! I gamle Dage henvendte man
sig vel ogsaa her som andre Steder til Præsten, der havde
gaaet i den sorte Skole og vidste mere end sit Fadervor.
For 100 Aar siden var der en Bonde paa Falster, som
var blevet bestjaalet for en Flæskeside. Han henvendte
sig derfor til Præsten og bad ham om at sige ham, hvem
Tyven var. Efter at det var oplyst, hvem der mistænktes,
lød Svaret: Kom i Kirke paa Søndag! Paa Stolen talte
Præsten om det 7. Bud og nævnte Tyveriet af Flæskesiden, og idet han gjorde en betegnende Gebærde, raabte
han: Og naar jeg gjorde dig din Ret, din Tyveknægt,
saa kastede jeg dig denne Bog lige i Hovedet! Virknin
gen var forbløffende. Tyven dækkede sig bag Stoleryggen!
At man i ældre Tid mere end nu søgte at hjælpe
sig selv, hang ogsaa sammen med, at man ikke holdt af
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af betale eller forære med rede Penge. Der var heller
ikke saa mange Penge mellem Folk som nu om Stunder.
Man gav hellere in natura. Derfor hører det ogsaa de
gamle Dage til Fortællingen om Præstegaardene, hvor
der udenfor var anbragt Kroge, hvorpaa velvillige Be
boere hængte Skinker, Fjerkræ o. desl. Den gode
Præstekone havde saa blot om Morgenen at se efter, om
noget havde „bidt“ paa Krogen. Følgende Avertisse
ment i Ærø Avis for 1865 peger ogsaa i Retning af den
i Fortiden mest yndede Give- og Betalingsmaade: En
mørkebrun Høne er bortkommet. For dens Tilvejebrin
gelse udloves en god Æggekage.

I Sygdomstilfælde maatte man ogsaa i fordums Dage
klare sig selv. Før 1786 fandtes ingen studerede Læger
paa Øen. Forud kom Fysikus fra Sønderborg en Gang
om Aaret til Øen, udleverede en Del Medikamenter til
Øens Præster og gav Anvisning til Brugen af dem.
Adskillige søgte derfor Raad hos Præsterne, naar de blev
syge, eller man henvendte sig til den tyske Feldskærer,
andre igen til kloge Mænd og Koner. Stor Berømmelse
som klog Mand nød Mester Claus i Marstal i det 18.
Aarh. Som Universalmiddel anvendte han Vitriol. Det
var mest udvortes Skader, særlig Benbrud, som de kloge
gav sig i Lag med. Og saa spillede Aareladning en stor
Rolle. I hver By var der flere saakaldte „Ladere“, der
ved Hjælp af en gammel Sneppert stadig var rede til at
tømme Blod ud af deres Medmennesker. Det var ogsaa
meget i Brug „at blive koppet“.
I Aaret 1786 blev Ærø et Fysikat for sig selv, og
Fysikus Rhode, der to Aar senere efterfulgtes af C. A.
Møller, fik Bolig i Ærøskøbing. Og nu varede det heller
ikke længe, før praktiserende Læger nedsatte sig paa Ærø.
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At det dog tog lang Tid, inden Befolkningen rigtig be
gyndte at gøre Brug af Læger, ses af Dr. med. J. R.
Hiibertz Beskrivelse over Ærø af 1834. Hiibertz var
Læge i Ærøskøbing fra 1827—31 og finder Aarsagen
til, at man brugte saa lidt Lægehjælp i hin Tid i ned
arvet Frygt for Doktoren. Som man andre Steder skræm
mer Børn med Skorstensfejeren, brugte man her Lægen
som Bussemand*). Dog gør Hiibertz sikkert Ærøboen
Uret, naar han mener, det kan hænde, at han med større
Omhyggelighed plejer sin syge Ko end sin syge Kone,
ud fra den Betragtning, at han lettere kan faa en Kone
end en Ko igen. Snarere har han Ret i, at adskillige
har ment, at da Sygdom er en Følge af Synden, vilde
det at bruge Lægehjælp være at gaa i Rette med Skabe
ren, ligeledes, at der har været dem, der har undladt det
ud fra den Overbevisning, at hvad der skal ske, det skal
ske. Og om man endelig vilde benytte Lægemidler,
søgte man heller Kvaksalvere, idet man mente, at det var
for fornemt at lade sig betjene af en ordentlig Læge.
At der er mindre Brug for Læge paa Ærø end de fleste
andre Steder, finder Hiiberts tillige i det gunstige Klima.
Han siger saaledes, at Sundheden paa Ærø staar under
langt anderledes gunstigere Betingelser end de fleste andre
Steder i Danmark. Ærø er højtliggende. Luften, selv
om Søluften medfører en vis Raahed, er ren og sund,
Taager sjældne. Endvidere er Temperaturen langt sta
digere end ellers i Danmark. Statistiken viser ogsaa, at
Folk bliver gamle paa Ærø. Aarsagen hertil er ogsaa
Ærøboens tarvelige og ensformige Levemaade og hans
jævne, rolige og sorgfri Sind.
♦) Mødrene truede Børnene ved at sige: „Tier du i’te, saa ska’
Dovteren komme o’ gi’ dæ Maggesiner'. eller: saa ska’ Dovteren komme o’ stikke dæ!
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Dr. Hiibertz giver en karakteristisk Skildring af et
Sygeleje.
„Naar en Bonde af den almindelige Slags bliver syg
og falder til Sengs, som det hedder, saa forsamler hans
godhjertede Naboer og bekendte af begge Køn sig tal
rigt om hans Seng, almindeligt saa mange, som Værelset
kan rumme, især naar Tilfældet har været pludseligt eller
paa anden Maade pirrer Nysgerrigheden. Disse gode
Folk udtømmer sig her med stor Frihed i Betragtninger
over hans slette Udseende, over hvor „dødelig“ han ser
ud, og hvor ligt hans Tilfælde er med det, hvoraf den og
den døde.
Da Sygdomme af Betydenhed er sjældne, før Kam
pen mellem Liv og Død indtræder, saa spaar Almuen
næsten ved ethvert Sygdomstilfælde Døden.
De besøgende siger ogsaa som oftest den syge lige
i Øjnene, at de godt kan se paa ham, at han skal dø,
uden at det i mindste Maade forstyrrer hans Rolighed;
thi den ærøske Bonde, som vel Bonden i Almindelighed,
synes ikke at anse Døden for en Forandring i hans Til
værelse, han enten har noget at frygte for eller haabe
noget af. Han lever, fordi han nu engang er her i Ver
den, og han dør, fordi han skal; den ene og den anden
Tilstand har omtrent lige meget tillokkende for ham.
Naar de nu saaledes har udtømt sig, saa kommer det
til at give gode Raad. Enhver kommer da med sit, og
de prøves allesammen, forsaavidt de staar den syge an.
Blandt disse er Aareladning et Hovedmiddel. Ser den
syge sære Billeder for sig, eller er han gaaet fra For
standen, saa maa han aarelades paa Tommelfingeren. Er
den syge „angroet“, hvilket Udtryk bruges for mange
forskellige Sygdomstilfælde og ellers er analogt med
levergroet i Jylland, saa maa han maales. At maales
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hjælper ogsaa for Hovedpine og prøves i mangen lang
varig Sygdom, naar ikke andet har villet hjælpe.
Den saakaldte Altonaiske Wunder-Kron-Essents er
ellers et af de første Midler, man griber til, og der er
vist faa syge, uden at de jo har faaet „et Par Kronessentser“, som de kalder det. Af denne Essents indføres
aarlig en stor Mængde fra Liibeck.
Et meget yndet Folkemiddel er Kirkevin, som man
søger at skaffe sig hos Præsten. Dette er vel ogsaa en
Grund mere, hvorfor den ærøske Bonde, saasnart han
føler sig upasselig, straks sender Bud til Præsten og for
langer Sakramentet, om han ikke ganske nylig har været
til Alters. Det er langtfra ikke, fordi han tænker paa at
dø; men han vil helbredes af Vinen i Kalken.
Naar nu en lang Tid er forløbet, og alle disse „Smaaraad“ ikke har villet hjælpe, saa tyr man til Apotekerens
Visdom, eller, om det ikke allerede er sket, til en bekendt
Kvaksalver i Tranderup. Denne ser af den syges Vand,
om han har en naturlig Sygdom og da, hvor den har sit
Sæde o. s. v., eller om han er forgjort; om han altsaa
skal helbredes med naturlige Midler eller ved Besværgelser
o. s. v.
Vedbliver endda Sygdommen, saa venter den syge
med stor Taalmodighed paa Død eller Helbredelse. Han
kalder i højst enkelte Tilfælde en Læge, eller han sender
ham et Glas Urin ved en af sine Naboer, der skal for
klare Sygdommen, men aldrig ved nogen Besked om
den.
Har Manden en omhyggelig Kone, og hun ser sin
Mand liggende i Sengen uden at kunne nyde noget, saa
søger hun at pirre hans Appetit med en af disse for
træffelige halvanden Tomme tykke Pandekager, der stop
pes med Æbler og svømmer i Smør, ved de fedeste
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og lækreste Stykker Flæsk, en lækker Grød eller saadan
noget. Kan han intet æde deraf, da bedrøves hun saare.
Lider nogen af langvarigt Onde, der tillader ham at
være oven Senge, da maa han valfarte til den hellige
Kilde ved Frørup i Fyn paa St. Hans Aften. Hvert Aar
afgaar et Par Ladninger af saadanne skrøbelige Folk fra
Ærø.
Det er godt for Manden ved Kilden, at Vandet ingen
Kraft har, undtagen det købes. Naar de syge altsaa har
købt Vand, gaar de ind i Skoven, hvor de om Natten
klæder sig nøgen af og vasker sig over hele Legemet
dermed. Skal det nytte, maa man rejse tre Aar efter
hinanden. Foruden det Vand, man bruger til at vaske sig
i paa Stedet, køber man ogsaa nogle Flasker til Brug
hjemme. Dette hellige Vand taber sin Kraft, naar det
kommer under Tag, og det koster derfor ofte Møje og
Hovedbrud nok at faa det bragt i Forvaring paa et sik
kert Sted, uden at komme under Tag dermed.
Selv ved Benbrud og betydelige udvortes Beska
digelser tyr den største Del af Bønderne til kloge Folk
indtil Sinuositeter og andre Komplikationer nøder dem til
at søge anden Hjælp. Ellers anses alt, hvad der af ud
vortes Sygdom ikke kan helbredes ved Gamle Alberts
Plaster eller Anne Martines Plaster for meget farligt.“ —
Praktiserende Læger i Marstal: Krigsraad L. J. G.
Scheel + i Marstal 1832, Rasmussen, Lund, Biering, Las
sen, Kopp, J. Kromann, Chr. Kromann fra 1882, Frisch,
Svendsen 1886—93, Therkildsen 1894—96, Ørsleff 1896—
98, G. Neukirch 1898—1907, Jørgen Hansen.

At der paa et afsides Sted som Marstal har holdt
sig megen Overtto ned gennem Slægterne, er intet Under.
Det er vel ikke saa længe siden, at det var ret almindeligt,
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at man, naar Smaabørn ikke vilde trives, havde engelsk
Syge el. lign., brugte at hente Jord fra den sidste Grav
paa Kirkegaarden. 3 efter hinanden følgende Torsdage
ved Midnat skulde Jorden hentes, 3 Haandfulde hver Gang,
og Kvinderne, som vovede sig ud paa den natlige Eks
pedition, maatte hverken hilse eller tiltale nogen undervejs.
Ofte var der Hekseri med i Spillet. Kunde man ikke
faa Smør, eller Grisen ikke vilde trives, gik man til kloge
Mænd og Kvinder for at søge Raad. Et virkeligt klogt
Raad var det, naar man i Tilfælde af, at Fløden ikke
frembragte Smør, omhyggeligt skulde rense det onde ud
af Fade og Kærne. Derimod blev der givet mange onde
Raad og Anvisninger af samvittighedsløse Personer, der
for at være i Ry som kloge Folk, omgav sig med en
vis Hemmelighedsfuldhed. Man kan tænke sig, at Folk
nok vilde vide, hvem Heksen var, for at kunne vare sig
for den farlige Person. Og saa blev der ofte sagt: den
første, du møder, eller den første, der gaar ind i dit Hus,
den er det. Mange uskyldige er blevet ramt paa den
føleligste Maade. Ofte var det en af den nærmeste Fa
milie, hvorved de bitreste Familiefjendskaber er forvoldt.
Og mangen en Haandværker og Forretningsmand har
mistet sit Erhverv ved, at der paa en eller anden tilfæl
dig Maade blev sat Plakaten Heks paa ham.
Der var nogle gamle Tiggersker, der gjaldt for Hekse
i tidligere Tider. Folk var naturligvis bange for dem,
lukkede Vinduerne, naar de gik forbi, men turde paa den
anden Side heller ikke nægte dem en god Gave, naar de
kom ind. Af den Grund havde de sikkert ikke saa meget
imod at opretholde Illusionen, skønt det vel kunde være
haardt nok at blive betragtet som Udskud. Naar Byens
Børn mødte dem, spyttede de og gjorde Korsets Tegn,
gjorde lange Kridtkors tværs over Gaden, satte 3 Knappe-
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naale i Dørtærskelen eller strøede Salt for at lægge Hin
dringer i Vejen for Heksen.
Alt hvad der hedder Hekseri og Spøgeri taaler frem
for alt ikke Lys og Undersøgelse. Det har altid Forbin
delse med Mørke og opskræmt Sind. Da for Aar tilbage
et Skib ikke vilde løbe af Stabelen, og der gik 3 Dage,
inden det lykkedes, begyndte Tømmerfolkene at beskylde
en gammel Mand for at have forhekset Skibet. Den
naturlige Aarsag viste sig at være, at en af Boltene var
gaaet saa dybt ind i Beddingen, at den holdt tilbage.
Paa Kirkegaarden saa man hver Aften Lys paa en
Grav. Der var ingen Tvivl. Enhver kunde se det, men
ingen vovede nærmere at undersøge Sagen, indtil en
behjertet Mand gik ind paa Kirkegaarden. Det opklare
des da, at Lyset kom fra en Krans, dannet af Perler, der
laa paa Graven, og som om Aftenen blev oplyst fra en
Lygte eller Lampe i Nærheden.
I Marstal Præstegaard blev der regelmæssigt taget
i Dørgrebet indtil Havestuen. Der var ingen hverken at
se eller høre. Tilsidst opdagedes det, at det var Husets
Kat, der paa den Maade forsøgte at komme indenfor.
Dette med Kat og Dørgreb har ofte fremkaldt Fore
stillinger om Spøgeri eller Tyveri. Forfatteren af denne
Bog mindes følgende fra sin Barndom. Et Par ældre
Folk blev vækket om Natten ved, at der blev taget i
Døren. Da det vedblev at gentage sig, fo’r de begge for
skrækket op og holdt af alle Livsens Kræfter tilbage i
Døren. Da denne Situation i Længden var uholdbar, be
sluttede Konen at krybe ud gennem Vinduet til den mod
satte Side og hente Naboen. Denne kom ad samme Vej til
Undsætning med en Høtyv. Døren blev nu aabnet paa
Klem og Høtyven fo’r ud i Mørket mod Fredsforstyrreren.
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I det samme lød der et tilfreds „Miav“, og Husets Kat
gled lydløst ind i Stuen.
At Spøgeri ogsaa har kunnet bruges til at fremme
egne Interesser, viser følgende, som er passeret paa Fal
ster: En Pige tjente hos en Enkemand, som hun gerne
vilde have. Og da det ikke syntes, at hun skulde naa
sine Ønskers Maal, tog hun et Lagen over sig og age
rede Spøgelse, idet hun sagde: tag Pigen, tag Pigen!
Dette førte naturligvis kun til, at hun blev „taget“ paa
en anden Maade.
Efter Hiibertz anfører vi endnu følgende om Johan
Smeds Kone i Rise. Denne Smedekone befattede sig med
Signen, Maalen og andre Kunster, og hun gav sig Ord
af at kunne bede Folk Sygdom til. Hendes Datter kunde
blandt andet blæse Laase op, hvilket alt Sidsel Hanses
paa Tinge bevidnede.
Som Anklage mod Smedekonen udstedte en Del Mænd
og Kvinder i Rise Sogn i Aaret 1683 følgende Erklæring:
„Der Rasmus Hansen i Rise laa paa sin Sotteseng
og var betjent med den hellige Nadvere og laa smukt,
stille og skikkelig og hafde Gud for Øine med christelige Bønner og Hjertens Andagt, da ongefær en Dags
Tid derefter kom Johan Smeds Kone uformodentlig, stil
tiendes ind til os, og gik fluchs og fyrig til Sengen og
tog Liuset af Peder Thomsens Hustrus Hånd, som sad
ved Sengen, og virrede eller liuste over Rasmus Hansen,
treen saa tilbage og gik straks stiltiendes ud igen. „Ach
Gud!“ sagde den syge, „hvad vilde hun, medens hun kom
saaledes. Hun har vist forhexet mig.“ Da sagde Ras
mus Hansens Hustru til sin Moder: „hvi fik I hende
Liuset?“ Da svarede Moderen: „Hun tog det sjelf af min
Hånd, jeg fornam intet til hende, førend hun tog det.“
Siden straks derefter samme Stund mistede Rasmus Han-
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sen sin Fornuft og Forstand og talede urimelige Ord og
Tid efter anden blev anfægtet med Frygt og Rædsel og
stor Skælvelse og Bævelse og talede det Ynk var at
høre paa, som Hr. Dominicus, hans Sjælesørger, og andre
godt Folk hørte paa. Siden efter vores ydmygelige Bøn
og Suk, samt Graad og Knæfald, gav vor Herre ham
Troens rette Forstand igen nogle Dage, før han døde.
Christen Hansen i Stokkeby. Ellen SI. Peder Thom
sens bidem. Maren Anderses. Margrethe SI. Hans Niel
sens. Kirsten Hansdatter i Rise. Sidsel Anderses.“
Smedekonen blev derefter tiltalt af Rasmus Hansens
Frænder, og Hertug Kristian fældede 1683 den Dom, at
den hele Smedefamilie godvillig skulde drage af Landet,
Konen inden 14 Dage og Manden til Paaske.

Af Folkesagn fra det gamle Rise-Marstal Pastorat
fremsætter vi efter Hubertz følgende:
Ellehøj ligger Vesten for Dunkær Mølle. I denne
Høj boede fordum de „Højsknægte“, der har givet An
ledning til de fleste Sagn paa Øen. De havde mest
deres Gang i Dunkær. De havde for Skik at laane snart
et og snart et andet, og de bragte det altid rigtig tilbage.
Engang kom en lille Ellepige med en Ovnskuffe,
der var gaaet af Skaftet, og bad en Karl i Dunkær om
at slaa det fast. Han nægtede det. Drengen, 'der stod
ved Siden af, var villig, og til Belønning fandt han ved
sin Plads om Middagen et Stykke Sigtebrød med dejligt
Smør, som han spiste med god Appetit. Karlen mente,
at Drengen vilde dø af det. Næste Morgen stod Dren
gen op og var munter, men Karlen laa stendød i Sengen.
En anden Gang hændte det, at en Ellekone var i
Barnsnød og lod Jordemoderen i Dunkær hente. Da hun
havde taget imod Barnet, flyede man hende en Salve,
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hvormed hun skulde smøre dets Øjne. Af Uagtsomhed
kom hun til at berøre sine egne Øjne med den samme
Salve. Da hun kom ud af Højen og begav sig paa Hjem
vejen, mærkede hun, at hendes Syn var aldeles forandret,
og at hun kunde se mange Ting, som hun ikke før havde
kunnet se. Saaledes saa hun, da hun gik forbi en Rug
ager, at det vrimlede mellem Kornet af smaa Ellefolk, der
gik og klippede Aksene af. „Hvad bestilleri her? Hvad
tager I jer for? sagde hun. „Ej, ej, kan du se os, saa
skal du ske —!“ Og en-to-tre var de alle om hende og
stak hendes Øjne ud. „Nu kan du ikke se os! nu kan
du ikke se os;“ sang de og hoppede omkring hende.
Fra denne Høj er ogsaa Kalken i Rise Kirke kom
met ved følgende Tilfælde. En Aften kom en ung Karl
fra Rise ridende forbi Dunkær Mølle. Han saa da Elle
høj staa paa fire Pæle, smukt oplyst, og han saa Ellefolkene danse underneden. Forundret standsede han lidt.
Da kom en dejlig Ellepige [med [et Sølvbæger og bød
ham at drikke. Han tog Bægeret, men kastede Drikken
over Skulderen og sprængte afsted. Et Par Draaber,
som faldt paa Hesten, sved Haarene af. Han red nu alt,
hvad han kunde, og alle Højsknægtene bagefter. Naar
han red langs de pløjede Agre, var de ham ofte saa nær,
at de havde fat i Hestens Hale, men naar han saa „snoede“
Hesten og red tværs over Agrene, kom de langt tilbage.
De havde nemlig kun et Ben, som de hoppede paa, og
faldt derfor tit i Furerne. Tilsidst trængte de ham dog
saa haardt, at han ikke mere kunde undgaa dem. Da
han derfor naaede Rise Kirkegaardsmur, kastede han
Bægeret derover, og nu havde de ingen Magt over ham
mere, eftersom Bægeret var paa viet Jord.
Disse Ellefolk levede nu længe i Fred og Ro, indtil
de omsider ragede i Klammeri med Mølleren i Dunkær,
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fordi han pløjede deres Bakke og paa anden Maade for
uroligede dem. Uenigheden voksede til den Grad, at de
bestemte sig til helt at forlade deres Opholdssted. Ja,
denne Mand havde gjort dem det saa broget, at de ikke
længere vilde blive paa Øen eller i Landet. De beslut
tede derfor at drage til Norge. Hvor længe det er siden,
vides ikke.
Men en Dag hændte det, at en lille gammel Mand
paa Gaden i Ærøskøbing, andre siger Marstal, kom til
en fattig Skipper, der ingen Hyre havde, og spurgte
ham, om han vilde have Skib at føre. ,Jo, gerne!“ Derpaa førte Manden ham ned til Stranden ved Gravendal,
hvor der laa et gammelt Vrag. „Det Skib skal du føre!“
Skipperen indvendte, at det var umuligt, at det Vrag
kunde holde Søen. „Skader intet! Du skal hyre en Matros
og komme igen om tre Dage, saa skal Skibet være lastet
og sejlklart!“ Skipperen forhørte sig hos flere, om de
havde Lyst til at fare med ham paa det Vrag, der laa
ved Gravendal. „Om Hyren vil vi ikke prutte!“ Alle
trak paa Skulderen eller lo ham ud og sagde: „Han har
Svin paa Skoven!“ Omsider traf han en stakkels Dreng,
der var pjaltet og forsultet, og som svarede: „Faar jeg
Mad, vil jeg nok fare til Norge paa Vraget ved Graven
dal!“ „Ja, Mad skal du faa nok af“, og dermed var Over
enskomsten sluttet.
Tredjedagen indfandt de sig ved Stranden, hvor de
fandt Skuden svajende for et Anker og behængt med
nogle Pjalter Sejl. De gik om Bord, fik god Bør og var
tre Dage efter i Norge. Undervejs fik Skipperen Lyst
til at se, hvad Lasten bestod af. Han tittede ned gennem
Lugen, og se, det myldrede dernede for hans Øjne som
utallige Rotter og Mus. Men nu tog den lille Mand sin
Hat og satte den paa hans Hoved. „Se nu engang rig18
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tig efter!“ Da var det en Mængde smaa rejseklædte Elle
folk og meget Guld og Sølv.
Da de kom til Norge, sagde den gamle: „Nu kan
du gaa i Land, saa vil jeg selv losse mine Varer!“ Da
Skipperen igen kom om Bord, fandt han Skibet tomt, og
den lille Mand bad ham vente paa Fragt i tre Dage: „saa
skal du blive fornøjet for din Umage!“ Efter denne Tids
Forløb kom Manden og befalede ham at følge sig med
to Sække. Den ene fyldte han med noget, der lignede
Hølvspaaner, den anden med Stenkul. „Og glem nu ikke
at give Drengen hans Del!“
Derpaa sejlede Skipperen, ikke altfor tilfreds med sin
Fragt. „Jo, der fik vi Lommerne fulde!“ Da de havde
sejlet en Tid, sagde Skipperen: „Gaa til Fyrs, Dreng!
og kog os en Taar Tevand!“ ,Ja, men jeg har intet
Brænde!“ „Tag en Haandfuld Hølvspaaner af Sækken!“
„Skipper! det skinner!“ raabte Drengen. „Hvad skinner?“
Da saa Skipperen, at Sækken var fuld af Guldpenge.
„Tag den anden Sæk!“ „Skipper, det skinner!“ raabte
Drengen igen. Da løb Skipperen til og saa, at denne
Sæk var fuld af Sølvpenge. Det fornødne Brænde hug
gede de saa ud af Agterenden af Skibet.
Endelig kom de i god Behold til Ærø, hvor de
delte Skatten og blev velhavende Folk. Skipperen købte
sig en Jagt og kom Aaret efter til Norge. Der mødte
den lille Mand ham og spurgte, om han stod sig godt,
om han havde delt med Drengen, og tilsidst, hvordan
Mølleren i Dunkær havde det. „Ak, Stakkel! han faldt
og brækkede sit Laar den Dag, de smaa Folk forlod
Landet, og bliver en Krøbling alle Dage.“ „Det er godt
nok til ham, lad ham ha’ det!“
I den nederste Gaard i Lille Rise boede der Ellefolk
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under Ovnen. Engang kom en lille Ellepige ind til
Konen og bad hende om at laane en Saks. „Hvortil vil
du bruge den?“ „Til at skære min Brudesærk med.“
„Du skal faa Saksen, dersom jeg maa se, hvordan det
gaar til, naar I holder Bryllup.“ „Ja gerne, du kan se
det gennem en Revne i Ovnen, men ler du, da kan du
intet se mere.“ Paa Bryllupsdagen tittede Konen gennem
Revnen. Inde i Ovnen sad et helt Selskab smaa pyntede
Ellefolk til Bords og tog dygtig for sig af Retterne.
Imidlertid blev to af Gæsterne uenige. De skændtes,
sprang op paa Bordet, fik hinanden i Haaret og tumlede
saa længe omkring, til de begge drattede ned i Suppe
fadet. Dermed var Slagsmaalet forbi, og de smaa Per
soner kravlede slukøret op af Fadet, medens hele Sel
skabet brød ud i Skoggerlatter. Bondekonen stemte i
med af fuld Hals. Men saa forsvandt ogsaa hele Stadsen.

Tæt nede ved Stranden nær ved det Sted, hvor den
gamle Herregaard Graasten har staaet, skræmmedes de
rejsende tit om Natten ved stærke Trompetskrald, blandet
med skingrende Latter. Dette hændte engang en Mand
fra Marstal, da han sildigt red hjem fra Ærøskøbing. Af
alle Kræfter galloperede han over Drejet. Men disse
fremmede Toner forfulgte ham lige i Hælene, til han var
kommet paa den anden Side Ledet.
Den store Bugt Sønden for Drejet var tidligere fast
Land. Der laa et helt Sogn med en Kirke. Men en
Søndag under Prækenen sank baade Sogn og Kirke.
Klartseende Folk skal endnu ved rolig Sø kunne se Kirken
dernede i Dybet og høre Klokkerne ringe. — Antagelig
staar dette Sagn i Forbindelse med St. Alberts eller St.
Albani Kirkegaard, der laa ved samme Bugt, og hvor
18*
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Lærer Bendsen fra Ærøskøbing ved Udgravning i 1838
fandt Spor af en Begravelsesplads *)

Nedenstaaende Købekontrakt Fra det 17. Aarh. — Ori
ginalen med hertugeligt Segl og Underskrift — angaar det
saakaldte gamle Skovfogedhus nederst i Sølvgade, kendt
som gamle Neils’ Karens Hus. (Dokumentet i Sejlmager
I. A. Kromanns Enkes Eje):
Wir Ernt Günther**), von Gottes gnaden Erbe zu
Norwegen, Hertzog zu Schleswig, Hollstein, Stormarn
und der Ditmarschen, Graf zu Oldenburg und Dellmen
horst Thun hiemit für Uns, Unsere Erben und Nachkommene, auch für Männiglich Krafft dieses Briefes,
zu wissen, urkunden und bekennen, das Wir Unser auff
Unserm Guth Gottesgabe im Marstall stehendes kleines
Wonhaus sambt auf der Süderseiten so breit das Haus in
sich begreift, von des Hauses gleiche an zu rechnen bis
zum Wasser zubehörigen grund und Boden, auch aller
Zubehör in Tach und Fach und was Erd- und Nagelfest
ist, nichts davon aus bescheiden, Unserm hiebevor gewese
nen Voigt daselbsten Nahmens Nis Knutzen, so wie
Erben und Erbnahmen, frey für allen oneribus es sey an
Contributionen oder anderen kommenden aufflagen und
Hofe diensten, anietzo wissentdtlich Umbund vor Achtzig
Reichsthaler, die wir zu unsern Händen vergnügt paar
wohl empfangen, Verkauffet.
*) Se iøvrigt Ber. der antiq. Ges. IV, 33 fl., hvorefter Dr. Hübertz S. 22 vil være at rette.
**) Hertug Ernst Günther, Stifter af den augustenborgske Linie,
f 1689, havde erhvervet Guds Gave, kunde dog ikke hævde
sig i Besiddelsen deraf og maatte i Betalings Sted overlade
Godset til Hertug Hans August af Gottorp. — F. v. Krogh:
Beiträge zur älteren Geschichte des Hauses Holstein-Sonder
burg. Berlin 1877. S. 57.
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Verkauffens demnach jetzt ermelten Unserm Kauffer
dergestalt und also, das es von nun an Ihm, seinen Erben
und Erbnahmen, perpetairlich Eigenthümblich verbleiben,
Und Er und seine Erben oder Erbnahmen nach selbsten
gefallen als Ihr eigenthümblich Zubehör und von Uns erkaufften Haus zu schalten und zu walten macht haben
sollen und mügen, jedoch mit der expressen Unserer
reservation, das Er, seine Erben, Erbnahmen und nachkommene, Uns und Unsern Nachkommenen als seiner
hohen Obrigkeit zu seiner schuldigen gegen erkändtniis
in Unser Amt-Register Jährlich eins für alles Einen
Reichsthlr ohnfehlbar zu erlegen pflichtig seyn soll.
Daendtgegen wollen wir Ihm als einen unter Unserer
Bothmäsigkeit wohnenden Freyen bey seiner Ihm gnädig
vergönnenden Freyheit schützen. Befehlen dannmehrr
hierauff Unsern jetzig und Künftigen Beampten gnädigst,
dass Sie mehr besagten Käuffer Nis Knutzen und Künftig
seine Erben, Sie bey allen gnädig ertheilten Freyheiten
ruhig sitzen bis anlasz gebührendt schützen und dawieder
Keinesweges beschwehren lassen sollen. Zu destomeherr
Versicherung dessen, haben diesen Kauff Brieff mit selbster Unterschrift und beysetzung Unseres Fürstlichen In
siegels bestätiget. So geschehen Sunderburg. — —
Om Forholdene paa Ernst Günthers Tid kan vi for
tælle følgende:
En Skrivelse af 1660 fra Fogden Hans Glamann til
Hertug Filip af Glücksborg beretter, at Undersaatterne
hemmeligt rejser til Langeland, hvor der loves dem store
Friheder. Han anmoder Hertugen om, hos Ernst Günther
at faa et Forbud udvirket til dennes Undersaatter paa Guds
Gaves Gods mod at føre dem over.
I en anden Skrivelse af samme Aar siger han, at
Bønderne stjæler sig bort til Langeland, uagtet han, Ride-
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Fogden og Fodsvendene holder Vagt ved Stranden om
Natten, at der i kort Tid er 5 bortløbet og har efterladt
sig øde Huse. Han anmoder Hertugen om hos Kongen
at udvirke Tilladelse til at hente dem igen.
1661 skriver han, at Undersaatterne endnu i Mængde
desertere til Langeland, saa at ingen Nat forløber, uden
at jo et Par søger didhen. Paa Grund heraf staar mange
Bol øde, og der findes ikke unge Karle til at besætte
dem med. Han har rigtignok været paa Langeland for
at fordre dem tilbage, men har faaet Grovheder og knub
bede Ord af de kongelige Embedsmænd og har maattet
rejse tilbage med uforrettet Sag.*)
Skoleholder Hans Andresen var sin Tids meget skat
tede Poet i Marstal. I Familien Bagers Eje findes en
stor haandskrevet Digtsamling, der indeholder Lejligheds
digte, skrevet i Aarene fra 1775—1820. Vi fremsætter
nedenstaaende et Udvalg af hans Digte, der bl. a. viser,
at den gamle Skolemester ogsaa har haft Øje for Naturen.
Især blev han søgt ved Dødsfald, hvorfor Samlingen inde
holder en Mængde Vers, der er skrevet til Trøst ved
saadanne Lejligheder. Der findes ogsaa mange Bryllupsog Fødselsdagsdigte. Naar man i de Tider vilde vise
hinanden en udsøgt Opmærksomhed, fik man Andresen til
at gøre et Par Vers. Hans Muse spændte over saa godt
som alle Felter.

OVER KAALORMEN
i Haugen — 1779 — udi August.
Ak, nu er paa Kaalorms Plage
Ingen Ende disse Dage,
Som gør Haugen sørgelig!
Saml. S. 21.
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Grøn Kaal, som hvert Øje glædet
Har nu dette Utøj ædet,
Magten der tilegnet sig.
Millioner bunted Hære
Vil med Blad ej nøjsom være,
Borer sig i mangen Stok.
Ja endog det Hvidskaals Hoved,
Som os Vinterforraad loved,
Gennemstikkes af den Flok.
Mere Grumhed de og øver,
Vinternøven slet berøver
Hvert et Blad udi sit Bed.
Selv Fioler og Levkøjer,
Som vort Syn og Lugt fornøjer,
Denne Gæst gør stor Fortræd!
Ripperne, som den afgnaver,
Stinker som de dødes Graver.
Saa forandrer den vor Stads!
Ja, den mesterlig og rammer
Vej ind i det lukte Kammer,
Hvor den ved at tage Plads.
Ret som største Tyv og Røver
Snart sin Grumhed den udøver
Paa den Plant, hvor den blev set.
Den af ingen standset bliver,
Før Naturens Herre giver
Den sit Rejsepas med ét!
Dette er en traurig Scene
I min Hauge — men skal tjene
Mig til Lærdom denne Tid:
At ved ingen Ting i Livet
Her Fuldkommenhed biir givet,
Ej Forstand, ej Kunst, ej Flid.
Mindste Vækster mig det lærer,
Som Insekten snart fortærer;
Jeg og Dødelighed bær.
Sinds og Legems Kræfter svækkes.
Ved ej Timen, naar jeg knækkes
Som den Plant, jeg for mig ser.
Maa i Graven Hvile have,
Hvor at Orme gennemgnave
Ogsaa skal mit Legems Hud.
Men dog ved en Almagts Stemme
Skal jeg og af Jordens Gemme
Hist engang igen gaa ud!
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Til

HR. LIEUTNANT ALMER.
Med en Levkøje, sigtende til en Kanariefugl.
Far nu vel! Du min Levkøje,
Som kan Syn og Lugt fornøje,
Som jeg ømt opelsket har.
Jeg dig villig nu hensender
Udi Deres værdig Hænder,
Hvor din Plads vil blive rar,
Der, hvor mange yndig’ Sanger
I Arrest som arme Fanger
Sidder muntre, glad i Ro,
Og lar deres Tone høre,
Saa den fylder hvert et Øre
Udi Hauge, Hus og Bo.
Med deer Røst og liflig Stemmer
De selv Mennesket beskæmmer,
Som Gud har i Frihed sat.
Gid jeg en af disse smukke
Kunde ud af Fængslet lukke!
Og jeg maatte faa den fat!
Den vist vilde i mit Kammer, —
Naar mig daglig stedse rammer
Møjsomt Værk og Hjernebrud, —
Med sin Sang mig ofte røre
Lettelse i Sindet føre
Ved at tænke paa min Gud!
Marstal, 12. Septbr. 1798.

Til

S. T. HR. PROVST HANS HOLM
paa St. Hans Dag d. 24. Juni'1790.
_____
r.
&
H
Johannes er hans Navn! Det skrev en Zakarias
Om sin nyfødte Søn, som skulde for Messias
I Vejen løbe ud og vise Folket hen
Til ham, Syndskylden bar, — den store Synders Ven
Johannes eller Hans! en huldrig det vil hedde!
Af dette Navn vi kan og flere Mænd oplede,
Som efter Kristi Tid har været Fredens Bud
Til Menighederne, fra Himlens store Gud.
Et Evangelium en Hans for os har skreven!
Iblandt Disciplene er Hans mest yndet bleven
Af sin Forløsere. — Han som Apostel var
Hos Brødre længe her. — Han kærlig Lærdom bar.
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Foruden mange fler, er og i disse Dage
Den, som bær samme Navn, hos os endnu tilbage.
Da Peder, Jacob her, gik bort for nogle Aar*),
Blev Hans derefter sendt, som endnu hos os staar.
En Mand, som alt forlængst af os bekendt har været
For Lærdom, Levnet, han biir billig dobbelt æret.
O, at vi ham hos os til sildigst Alder maa
Som hin Apostel se, med kærlig Ord at staa!
Gid Marstalls Menighed ej vor Johannes savne
Før efter mange Aar! At han maa mange gavne
Med Evangelii Trøst og Vej til Himmelen!
Det ønsker mange med den gamle
Hermannsen.

Til

J. ALBERTSENS JAGT, „ELLERBECK“,
kaldet, som blev bygget ved Ellerbeck i Kiel og ført her
udi Havnen ved Marstal 17 * *
Jeg hedder Ellerbeck med Navn,
Som jeg fra Holsten fører!
Ved Erroes Land i Marstal Havn
Jeg rigtig hjemmehører!
Kom danske Mænd, betragt mit Skrog,
Som af en Tysk er lavet!
Kom Tysker, læs paa danske Sprog
Mit Navn, en Dansk har stavet:
Gud, som ved Vandets Elv og Bæk
Udskilte Jordens Lande,
Til mig din Almagtshaand udræk
Paa hine stolte Vande!
Saa kan mig ingen Farer naa,
Ej noget ondt mig skrække,
Men jeg kan sikker gennemgaa
Al Havets Elv og Bække!

*) De tidligere Præster Peder Kierulff og Jacob Hornemann.
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Til

HERR WEDEL
paa hans Navnedag 20. August 1803.
Hvad vi i Dag til Genstand har
Er bedste Ven og søde Far.
Vi glæde os ved Bernhards Navn
Og løbe alle ham i Favn

Pastor Wedel og Hustru.*)

Med Ønske: at Velsignelser
Maa krone ham i Livet her
Med meget godt til Liv og Sjæl.
Saa gaar det og vi andre vel!!
Fra en Moder med seks smaa,
som alle her tilsammen staa.
') Se S. 88 fl.
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ARIA
paa Kong Kristian VII’ høje Fødselsdag, som højtideligen
blev celebreret udi Marstal d. 29. Januar 1799. Optaget
udi Iversens Fyhnske Avis Nr. 23 Onsdagen 20. Februar
1799.

Alt det danske Folk med Glæde
Dig o Forsyn! bør tilbede
Med en hellig Ærefrygt.
Thi mens Krig og største Jammer
Hine Naboriger rammer,
Sidde vi i Norden trygt.
Skjoldungen vil for sit Rige
Søge Freden holdt vedlige
Alt sit Folk til Fryd og Gavn.
Landets Børn de er ham kære,
Elsket han af os skal være,
Hædret være Kristians Navn!
Dagens Fest vi celebrere,
Hjertens Ønsker højt formere
For ham, som paa Tronen staar,
Da han af sit Alders Dage
Har lagt udi Fred tilbage
Just idag halvthundred Aar.
Kristian leve! altid blive
Himlens Yndling her i Live!
Gid hans Leveaar de maa
Langt hans Fædres overstige!
Gud selv værne for hans Rige,
Til han biir af Alder graa.
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BRYLLUPSVERS.
Det Hæderlige Brude-Par,
Brudgommen
Velædle og Velagtbare Enkemand
Sr. Albert Hermannsen senior
og
Bruden
Den Gudelskende og Dydzirede Pige
Anna Niels Datter,
Blev disse Stropher indsendt paa
Deres Bryllupsdag
d. 17. Augusty 1792
Herfra Arrøe.
Dersom Fornøyelser ey her blev givet
Blandt suure Trin for Mennisken i Livet,
Da var vort Levnet jo paa Jorden
Ret usselt vorden.
Men som der efter Snee og Vinter kommer
En deylig Foraarstiid og yndig Sommer,
Saa vexles Traurighed og her med Glæde
I Livets Kiæde.
Naar altid Storm og Hav en Søemand truet,
Han aldrig roelig var, men stedse gruet,
Om han ey stundum saae Naturen smiile
I stille Hviile.
En Kiøbmand og var hoylig at beklage,
Dersom han skulde Tab bestandig tage,
Og Fordeel ey igien hans Tab oprettet
Og Sind forlettet.
Naar den bedagede har ingen Støtte,
Er det ham kummerligt sin Fod at støtte,
Om han maa enlig gaae paa gamle Dage
Foruden Mage.
Vor Brudgom slige Trin og haver vandret.
Mens see! de traurig Fied blev Ham forandret
Nu Himlen Ham igien en Brud har givet
Til Hjælp i Livet.
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Hen til det lange Land Gud ham didsendte,
Hvorfra Han Sig en Ægte-Mage hændte.
Fornøyet giør Hun Ham de Levnetsdage
Han har tilbage.
Vor yndig Brud Forsynet naadig give,

Skipper Albert Hermannsen (Færgemand) f 1801
Se S. 73, 74 og 254.

Hun hos os maa som fordum Anna blive,
I Levnet, Alder her velsignet være
Til Herrens Ærel
Gid altid Hun i Gud sig vel fornoyer!
Saa lettes tunge Fied, som hånd tilføjer,
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Og ved de glade Trin Hun Sig ret fryder,
Alt got da nyder.
Gud giv vort Brude Par al Held og Hæder
Ved ret at søge Deel i reene Glæder!
Saa kand De gaa fornoyet her i Live;
Hist salig blive.

FØDSELSDAGS-VERS.
Til
Albert Hermannsen senior
i Marstall
paa hans Fødselsdag
d. 26. udi May Maaneden
1798.
Mens yndig May den ad os leer,
Vi ogsaa munter endnu seer
Vor Hermannsen med Glæde
At tælle paa sin Fødselsdag
Hans Levnets Aar og Velstands-Mag
Paa Alderdommens Sæde;
Halvfjerdsindstyve Aar og To
At leve her i Jorde Boe
Og tyve Børn at have
Med kiære Ægtefæller tree;
De Børn med Børnebørn at se
Er vist en Herrens Gave;
At se sig med Velsignelse
Til Liv og Sjæl fra Himlene
Her udi Livet mættet,
Fra Ungdom indtil hvide Haar,
Det er den Del i Livets Aar,
Gud fromme har forjættet.
Lev Olding da fremdeles vel!
Nyd meget godt til Liv og Sjæl,
Endnu i mange Dage!
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Til Glæder for de Poder smaae,
Som smilende omkring dig staae
Med kære Ægtemage!
Gud lette dine mødig Fjed!
I Alderdommens Møjsomhed
Det sure dig forsøde!
Giv Himlen for sin Godhed Tak!
Med Dødens Tanker stedse gak
Din sidste Stund i Møde!
H. Andresen.

TANKER
ved afdøde Provst Holms Grav
f 18. December 1799.
Ved Dødens Le en Mand nu faldt!
Den, som Guds Ord med Glæde
Her for et Israel har talt,
Er nu ej mer tilstede! —
Vi klage maa: Det Tab var stort,
Vi ham for tidlig savned’,
Hvis Iver, Virksomhed har gjort,
Hvad Ung og Gammel gavned’.
For Jesu Menighed og Arv
Var han retskaffen Hyrde,
Antog sig mangens Trang og Tarv
Og letted usles Byrde!
Dog tavs og stille bør vi staa
Med vores Suk og Klage,
Thi Overhyrden bød ham gaa,
Nu han var mæt af Dage,
Indtil den stille Frydens Bo,
Hvor Engle altid smile.
Der vel befriet for Uro
Er han i himmelsk Hvile,
Hvor han som Solen skinner hist
I Kristi Æres Rige,
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Som haver mange her anvist
Fra Gudsfrygt ej at vige.
Trøst for hans Efterlevende,
Som her var ham en Støtte,
Er, at hun ham igen skal se
Og bisset til ham flytte!
Udødeligt hans Minde her
Skal udi Tiden være.
Hans Støv og jordisk Levninger
I Graven vi maa ære.

Over min yngste Datter Christiana, som blev født 14.
Maj 1783 og døde 14. Marts 1805 i en Alder af 21 Aar
og 10 Maaneder.
Spædeste Rose den finder man og
Tit iblandt Blomsterne knækket.
Sygdom mig tidlig min Skønhed betog,
Langsomt mit Legem blev svækket.
Ret som et falmet og hængende Blad
Faldt jeg i blomstrende Dage.
Verden forlod jeg og hasted glad
Bryllup i Himlen at tage.
Der hos min Brudgom at være i Fred
Der udi Glæde at svæve.
Der, hvor ej Nød og ej Jammer har Sted,
Der er det bedre at leve!
Fader og Moder, som var mig saa kær,
Afskedskys jeg dem har givet!
1 mine Søskend! Jeg bad udi sær
Elske Forældre i Livet.
Sørger og sukker nu ej for mig mer,
Kronen jeg alt har i Hænde.
Glædes ved Haabet, I engang mig se
Hisset ved Dagenes Ende!
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Skoleholder Andresen i Marstal ved sin Faders Dødsleje
i Søby Skole i Aaret 1771.

Efter Paaskedag fik han ikke den mindste Draabe
mere at læske sig paa, men laa saa stille hen og ventede
paa sin Frelser. D. 3. April maatte jeg til en Forretning
i Skovby, flyede ham derfor min Haand og tog Afsked
med ham, da jeg snart ikke havde ventet at se ham mere
i dette Liv, og sagde, at jeg vilde ønske at finde ham
for Lammets Trone, om jeg ikke mere skulde se ham i
dette Liv. Hvorpaa han med grædende Taarer svarede:
Farvel min Søn! Kom igen det snareste, du kan, vi har
nu ikke mange Timer her at samles i mere. Om
Aftenen, jeg kom hjem, laa han ganske stille og talte ikke
til mig. Anden Dagen derefter laa han ganske stille og
talte ikke, uden hvad man haardt nødte ham af. Om Fre
dagen 5. April var han endnu ganske stille og udmattet,
havde dog sin gode Sans, thi da jeg endnu engang talte
haardt til ham, om han nu i en sand Tro vilde hensove
paa Jesu blodige Vunder, svarede han: Ja. Dette varden
sidste Gang, han talte til mig. Om Aftenen kunde han ikke
svare lydeligt mere, da det satte mere og mere haardere an
for Brystet paa ham. Denne Nat laa han nu ganske stille
hen i denne haarde Kamp indtil om Lørdagen d. 6. April
om Morgenen Kl. 9, da han overleverede sin dyrekøbte
Sjæl i sin Forløsers Hænder, vandt Sejren og erlangede
Kronen. Ved en sød og salig Afsked gik han saaledes
herud fra denne Strideplads og Jammerdal, træt og ked
af dette Liv, ind til sin Frelser i Herlighed, at istemme
for Lammets Stol og Trone med alle udvalgte den nye
Sang for Lammet, som har købt os med sit Blod, da
han havde fuldendt sit Maal og Løb i denne Grædedal
med 48 Aar 27 Uger 4 Dage og nogle Timer. Om
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Onsdagen derefter har vi gelejdet hans jordiske Del til
sit Sovekammer og Hvilested i Søby Kirkegaard.
Vi [skal se ham igen i Herlighed, naar Tiden om
veksles med Evigheden, ved Dagens Ende.

Hvad Sproget angaar, mærkes den geografiske Be
liggenhed mellem de fynske Øer og Slesvig ganske natur
ligt paa Dialekten. Selv om Ærø kun er lille, er der ikke
ringe Forskellighed mellem Øster og Vester, ja selv mel
lem Handelsplads og Landsogn kan der paavises Forskel.
Om den ærøske Dialekt henviser vi til Htibertz S. 240
fl. En Mængde af de af ham optegnede Ord kendes
endnu og er til Dels tillige i Brug.
For fremmede er adskillige Ord uforstaaelige. En
ung nyankommen Lærer blev venlig anmodet om at komme
ind i Lyskabet (i Varmen) og funderede over, hvad det
monne være for et Skab.
En Læge havde besøgt en syg Mand og blev Dagen
efter modtaget af Konen med følgende opmuntrende Ud
talelse: „Nu rattes han, for han har dusket lidt og ædt
en halv Strømpe!“ (o: Nu retter han sig, for han har
sovet lidt og ædt et halvt Franskbrød.)
En Præst kan risikere af en ung Mand at blive an
modet om at veje ham (vie).
En bekendt marstalsk Talemaade er: Kom do kons
no^kons (Kom du kun nu kun).
I Falcks Magazin for 1840 gør Professor Hanssen i
Kiel flg. Bemærkninger:
„Ærøboerne af ren dansk Afstamning har endnu trods
den tyske Forvaltning bevaret deres Modersmaal og det
i en meget stærkere Grad, end Htibertz mener, som synes
at holde alle Talemaader og enkelte Ord, som ikke stem
mer overens med det danske Skriftsprog, for Germanismer.
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Der er ganske vist indsmuglet mange tyske Ord og
Fraser paa Ærø, dels gennem de tidligere tyske Hof
holdninger, dels ved de til deres Hjem tilbagevendte Tje
nestefolk. Imidlertid er efter Professor Paulsens privatim
ytrede Anskuelse af de ca. 400 ærøske Ord og Fraser,
som Hiibertz meddeler, dog næppe 10 af plattysk Op
rindelse, hvorimod mange, som ikke er sædvanlige i det
nuværende Skriftsprog, er af gammelnordisk Oprindelse
og at Forklare af det islandske. Ærø, der ifl. sin geo
grafiske Beliggenhed hører til den fynske Øgruppe, er
ogsaa sprogbeslægtet med denne og ikke med det til
grænsende slesvigske Fastland ej heller med det nærlig
gende Als, hvor allerede den bestemte Artikel af den
anglo-danske eller jyske ‘Dialekt bliver sat Foran.“

Idet jeg saa tager AFsked med dette Fritidsarbejde,
der har faaet større Omfang end fra først af tænkt, er
det med Ønsket om, at dette Stykke Lokalhistorie maa
forøge Interessen for Fortidsminders Bevarelse og vække
mere Kærlighed til den Plet Jord, hvor Fædre byggede
og boede og i saa mange Maader lagde Grundvold for
den Slægt, som nu lever.
Mig som „fremmed“ har denne Syslen med Marstal
Sogns Fortid hjulpet til at fæste dybere Rod paa det Sted,
hvor det er blevet mig forundt i en Aarrække at have
mit Hjem og min Gerning.
Dermed være dette Arbejde i Kærlighed og Tak
nemmelighed tilegnet

Marstal Sogns Befolkning.
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